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 مقدمات

 جايگاه فقه و احكام

در تمام زوایاى  روزمره هایبرنامهاسالمى و تطبیق  هایبرنامهعمل به  درگروسعادت بشر در این جهان و جهان آخرت 

 .استاسالم  بخشنجاتفردى و چه اجتماعى ـ بر قوانین  آنچه

 :شودمیاسالم به سه دسته تقسیم  هایبرنامه

 (ج: مسائل روانى )اخالق  (ب: دستورهاى عملى )فروع دین یا احکام  (اعتقادى )اصول دین هایبرنامهالف: 

را  هانآیقین کند و  هاآنفکر و اعتقاد انسان و مکلّف باید نسبت به  سازیسالماست در رابطه با  هاییبرنامه: اوّل دسته

دارد پیروى از دیگران )تقلید( در  یقینبهاسالم اعتقادى است و نیاز  هایبرنامهاز روى دلیل بپذیرد و چون این بخش از 

 .گردید مندبهرهاز راهنمایى دیگران براى تحصیل یقین  توانمیراه ندارد گرچه  هاآن

)همراه با اعتقاد  هاآناست که با انجام و ترك  «بایدها و نبایدهایی»بر عملى است مشتمل  هایبرنامه :دوّم دسته

 .مانند خواندن نماز و پرداخت زکات و پرهیز از غیبت و سرقت ;یابدمی تحققاطاعت الهى  (صحیح

مانند عدالت  ؛تقویت صفات پسندیده شیوهدر رابطه با پرورش روح و سالمت روان آدمى است که  هاییبرنامه :دسته سوم

 .کندمیمانند حسد بخل نفاق را بیان  ؛و مبارزه با صفات ناپسند و زشت هاانسانسخاوت شجاعت و عزت در نهاد 

ت دسته دوّم از مسائل دینى اس دربردارنده درآمدهدانشمندان اسالمى به رشته تحریر  روزیشبانهکتب فقهى که با تالش 

 .که احکام نام دارد

 ت به احكامن نسباوظايف مكلف

 ست یابد یا از کسىد هاناباید اجتهاد کند و از منابع مربوط بد هاامرونهیشخص مکلّف براى شناخت و پى بردن به آن 

 .که با اجتهاد احکام را استنباط کرده تقلید کند و یا به احتیاط عمل نماید

 :عملى اسالم یکى از این سه امر است هایبرنامهبنابراین وظیفه مکلّف نسبت به 

 احتیاط                             تقلید                           اجتهاد

 شرايط تكلیف

یف ولیت تکالئدیگر موجودات متمایز است و کرامت مس از اختیارانتخاب و  قوّهتفکر و تعقّل و  بهایگرانآدمى با گوهر 

افرادى که داراى شرایط ذیل باشند مکلّف به آن  .به سعادت ابدى خواهد رسید هاآنالهى به او ارزانى شده که با عمل به 

 :تکالیف خواهند بود

 قدرت                           عقل                                   بلوغ

 ولیت دارد و در صورتئالهى مس هاینهیم وظایف شرعى باشد در مقابل امرها و بنابراین فرد عاقل و بالغ که قادر بر انجا

هم خواهد رسید. پس کودکان و افراد دیوانه و کسى  هافرمانعذاب خواهد شد و به پاداش اطاعت از آن  هاآنسرپیچى از 

که اگر دیوانه یا طفل دروغ  روستینازاکه قدرت بر انجام واجبات ندارد مکلّف نبوده و عملى بر او واجب یا حرام نیست. 

 اگر اینکهمثل ؛ثواب دارد هاآنگرچه ـ از فضل الهى ـ در موارد بسیارى اعمال نیك  شودنمیبگوید یا نماز نخواند عذاب 

 هاآنو در صورت ترك  باشدنمیبر انجام این اعمال  مکلّف امّاصحیح نماز بخواند یا حج بجا آورد پاداش دارد.  طوربهطفلى 

و به همین  اندمسئول هاآنو نظام اسالمى نسبت به بسیارى از اعمال ناپسند  هاآن ولیگفتنى است  .عذاب نخواهد شد

و بر حاکم است که جهت حفظ نظم عمومى و اجراى عدالت  بازداردطفل است که او را از تجاوز به حقوق مردم  ولیسبب بر 

 .او را تنبیه کند

 تقسیم احكام
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 :اندکردهتقسیم  دودستهتمام احکام دینى را به  کلیقسیم در یك ت

 وضعى                                                 تکلیفى

مانند واجب بودن  کندمیانسان را نسبت به اعمال و رفتار وى مشخص  وظیفهاحکامى است که تکلیف و : اوّل دسته

 .نماز و حرام بودن ظلم

مثل صحیح بودن  کندمیاشیاء را در ارتباط با اعمال انسان مشخص  کیفیتاحکامى است که وضعیت و : دوم دسته

 .نماز یا باطل بودن روزه طهارت برخى اشیاء و نجاست برخى دیگر

 اقسام احكام تكلیفى

 .مانند نماز ،عملى است که انجامش الزم است و ترك آن عذاب دارد :واجب -1

 .مانند دروغ ،عملى است که ترك آن الزم و انجامش عذاب دارد :حرام -2

 .مانند نماز شب ،ولى ترك آن عذاب نداردو عملى که انجامش مطلوب است و ثواب دارد  :مستحب -3

 .مانند پوشیدن لباس سیاه در نماز ،عملى که ترك آن مطلوب است و ثواب دارد و انجامش عذاب ندارد :مکروه -4

 .نه ثوابى مانند بسیارى از اعمال ،داردنه عذابى  ؛عملى که انجام و ترك آن مساوى است :مباح -5

 اقسام واجب

 .اردد تأثیر وظیفهانجامدر چگونگى  هاآنداراى اقسام مختلفى است که شناخت  استکارهایى که بر افراد مکلّف واجب 

 واجب کفايی -واجب عینى -1

مانند نماز  ;شودنمیو با انجام یك یا چند نفر از دیگران ساقط  شدهخواستهمکلفین  همهآن است که از : واجب عینى

 .و روزه

 و ودفنکفنمانند  ;شودمیکفایت ـ آن را انجام دهند از دیگران ساقط  قدربهـ  ایعدهآن است که اگر : واجب کفايى

 .و نهى از منکر و جهاد معروفامربهنماز بر میّت 

 جب تخییریوا -واجب تعیینى -2

مانند نماز مغرب و  ;است و بدل و جایگزین ندارد شدهخواسته مکلّفانآن است که یك عمل مشخص از : واجب تعیینى

 .عشاء

مثل  ;را بخواهد انجام دهد هرکدامو او مخیّر است  شدهخواستهآن است که دو یا چند عمل از مکلّف : واجب تخییرى

 .وجوب نماز جمعه و ظهر در روز جمعه

 .شودمیپرداخته  هاآنکه بیشتر در علم اصول فقه به  اندبرشمردهاقسام دیگرى براى واجب  هااین ازغیر 

 منابع فقه

 قرآن -1

 سنّت -2

  تقریر معصوم -ج                     فعل معصوم  -ب                          قول معصوم  -الف

 عقل -3

 (احکام شرعى اجماع )اتفاق فقها بر حکمى از -4

نقص و اضافه به دست ما  گونههیچو به خواست خداوند بدون  است وحى الهى بر پیامبر اکرم اسالم  مجموعه: قرآن

 .استو بهترین مالك عمل و منبع استنباط احکام  اولینرسیده 
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را به ما  کرداریدرستقولى آنان که روش  هایآموزشو دستورها و  گفتار امامان معصوم  مجموعه:  قول معصوم

 .است شدهآوریجمعیکى از منابع معتبر فقهى است که در کتب روایى  آموزدمی

 تواندمیاز هر خطا و اشتباهى در امان هستند کردار آنان نیز مانند گفتارشان  معصوم  ائمه ازآنجاکه:  فعل معصوم

 .ایى با عنوان آمده استمالك عمل براى ما باشد که این دسته نیز در کتب تاریخى و رو

از وظایف پیشوایان  (چون نهى از منکر و بازداشتن افراد جامعه از کار خالف و اشتباه )در غیر موارد تقیّه: تقرير معصوم 

در  ایتقیه کهدرحالیعملى را انجام داده باشند  در مواردى که فرد یا افرادى در حضور معصوم  روازایناست  معصوم 

 واندتمیعملى مورد امضا و تقریر ایشان  عنوانبهیا الاقل از آن نهى نکرده باشد  کرده تأییدآن عمل را  کار نبوده و معصوم 

 .مالك دیگرى براى عمل و منبعى براى استنباط فقه باشد

حکم کند یا فقهاى شیعه عقل بشرى بدان  آنچهاگر براى حکمى از احکام دلیلى از قرآن و سنّت نیابیم : عقل و اجماع

ن را مشخص امطابق آن فتوا داد و وظیفه مکلف توانمیباشد  داشته باشند که حاکى از رضایت معصوم  نظراتفاقبر آن 

 .کرد

 مرجع تقلید و شرايط آن

 .گویند کنندمیبه مجتهدى که دیگران از او تقلید 

 :مرجع تقلید باید داراى این شرایط باشد

 بلوغ                                                        عقل                                     اجتهاد

 بودنزنده                                                  مرد بودن                                     عدالت

 بودن امامیدوازدهشیعه                               زادگیحالل

 اجتهاد

در اصطالح فقه عبارت است از استنباط و استخراج مسائل شرعى  و اجتهاد در لغت به معناى کوشش و تالش کردن است

 .گویندمیبه شخصى که توانایى اجتهاد را داشته باشد و  از منابع مربوط به آن

 مقدمات اجتهاد

 فراگرفت عبارتند از:علومی که به عنوان مقدمات اجتهاد باید 

 علوم عربی مشتمل بر: -1

 صرف: علم به تغییر کلمات جهت به دست آوردن معانی مختلف -الف

 نحو: علم به ترکیب کلمه و ساختار جمله -ب

 هامعانی، بیان و بدیع )علم بالغت(: علم زیباسازی نوشتار و گفتار و شناخت آن زیبایی -ج

 لغت: شناخت معانی کلمات -د

 علم درست اندیشیدنمنطق:  -2

 اصول فقه: شناخت کیفیت استنباط احکام -3

 های حدیث )اسناد روایات(رجال: آشنایی با شخصیت -4

 درایه: شناخت معانی و مفاهیم احادیث و فهمیدن درست از نادرست. -5

 علوم قرآن: تفسیر، شأن نزول و ... -6

 ایم، این موارد الزم است.عالوه بر علومی که برشمرده

 اند.اورات عرفی و زبان مردمی که مورد خطاب قرآن و سنت بودهآشنایی به مح -7
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 ها و نظریات پیشینیان، جهت عدم وقوع در خالف شهرت و اجماعآشنایی با گفته -8

 بررسی فتاوا و اخبار اهل سنت، به خصوص در موارد تعارض خبر. -9

 تنباط حاصل شود.کوشش و تالش در جهت استنباط احکام و تمرین در آن به حدی که قوه و ملکه اس -10

با فراگرفتن علومی که گفته شد و با وجود شرایط الزم، شخص مجتهد باید طبق آنچه استنباط کرده عمل نماید و 

 چنانچه در استنباط خود اشتباه کرده باشد، معذور است.

 دو مسئله:

 از دیگران ساقط است. اجتهاد واجب کفایی است و اگر افرادی )به قدر کفایت( بر این امر اقدام کردند، تکلیف -1

 کسی که اهلیت فتوا دادن ندارد، فتوا دادن بر او حرام است. -2

 تقلید

 .تقلید در اصطالح فقه عبارت است از عمل مستند به فتواى فقیه

 .واجب است در احکام از مجتهد تقلید کند ،داندنمیاحتیاط را  طریقهاجتهاد نرسیده و  درجهبر هر مکلّفى که به  -1

 .بلکه در مستحبات و مکروهات و مباحات هم جارى است ،در احکام اختصاص به واجبات و محرمات ندارد تقلید -2

 احتیاط واجب اعلم بوده و حریص به دنیا نباشد. بنا برو 

عدالت باشد و عدالت حالتى نفسانى است که انسان را به تقوا واداشته و از ارتکاب  قوّهعادل به کسى گویند که داراى  -3

 .داردبازمیناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره گ

 و اخبار اطالع بیشتر داشته باشد و مسئلهرا بهتر بشناسد و بر نظایر آن  مسئلهاعلم کسى است که قواعد و مدارك  -4

 خالصه اعلم کسى است که در استنباط احکام از دیگران استادتر باشد. طوربههمچنین اخبار را بهتر بفهمد. 

از  تواندنمییعنى کسى که اکنون مکلّف شده یا تاکنون تقلید نکرده  ؛تقلید ابتدایى از مجتهد مرده جایز نیست -5

 مجتهدى که از دنیا رفته است تقلید کند. بلکه باید مقلّد مجتهد زنده باشد.

 بر تقلید از میت یبقا

ده عمل کر هاآنبقاى بر تقلید میت اشکال ندارد یعنى کسى که در زمان حیات مجتهدى به فتاوایش یا بعضى از  -1

ز وى ا تواندمینیز  نکردهعمل هاآنبر تقلید او باقى بماند حتى در مسائلى که در زمان حیات آن مجتهد به  تواندمیباشد 

مناسك حج را مطابق فتواى  تواندمی رودمیه و اکنون پس از مرگ او به حج مثالً در زمان حیات او به حج نرفت ؛تقلید کند

 او عمل کند.

یعنى چنانچه به فتواى مجتهد زنده بقاى بر تقلید میت جایز باشد  ;مجتهد زنده باشد اجازهبقاى بر تقلید میّت باید با  -2

 همچنان از او تقلید کند. تواندمی

است در مسائلى که میّت فتوا نداده و همچنین در مسائل جدید باید از مجتهد زنده  ماندهباقیکسى که بر تقلید میّت  -3

 تقلید کند.

 مرجع تقلید اعلمیتتشخیص اجتهاد و  ایهراه

 .خودش اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخیص دهد کهدرصورتی: الف: آزمودن و شناخت شخصى

مشهور باشد که موجب علم به اجتهاد  اعلمیتیعنى بین اهل خبره چنان به اجتهاد و : ب: شهرتى که مفید علم باشد

 .آن فرد باشد اعلمیتیا 

 .آنان مخالفت نکنند گفتهدو نفر عالم عادل دیگر با  کهآن شرطبه: ج: گواهى دو نفر عادلِ اهل خبره

 .ارا باشندرا د اعلمیتافرادى که صالحیت علمى تشخیص اجتهاد و تعریف فرد خبره: 
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 بر مکلّف واجب است که جهت شناختن مجتهد اعلم جستجو و تفحّص کند. -1

از آنان که بخواهد  هرکداممساوى باشند شخص مقلّد مخیّر است به  باهمعلمى  ازنظرچنانچه دو یا چند مجتهد  -2

 .بعضى از مسائل را از یکى و بعضى دیگر را از دیگرى تقلید کند تواندمی که همچنانرجوع کند. 

اگر دو مجتهد هر یك در بخشى از احکام اعلم باشند مثالً یکى در احکام عبادات اعلم است و دیگرى در معامالت  -3

 احتیاط واجب در هر بخش از اعلم تقلید کند. بر بنامکلّف باید 

 تغییر دادن مرجع تقلید

 .احتیاط واجب است بر بنااعلم به اعلم  عدول از غیر

 .به فتواى آن مجتهد عمل کرده باشد کهدرصورتیعدول از مساوى به مساوى هستند جایز نیست 

 .عدول از اعلم به غیر اعلم جایز نیست

 .فتوى نداشته واجب است اهلیتو اکنون معلوم شده است که  کردهمیعدول از مجتهدى که مدتى از او تقلید 

مثالً دیوانه شده یا فراموشى به او دست داده به مجتهد  ؛دادهازدسترا  مرجعیتعدول از مجتهدى که یکى از شرایط 

 .: واجب استالشرایطجامع

و اکنون از دنیا رفته است به مجتهد زنده: جایز بلکه احتیاط مستحب  کردهمیعدول از مجتهدى که تاکنون از او تقلید 

 .است

و پس از مرگ  کردهمیقبالً از او تقلید  هرچنداحتیاط واجب جایز نیست.  بر بناعدول از مجتهد زنده به مجتهد مرده: 

 .وى به مجتهد زنده رجوع کرده است

 آوردن فتواى مجتهد دست به هایراه

 .شنیدن از خود مجتهد -1

 .شنیدن از دو یا یك نفر عادل -2

 .مورداطمینانشنیدن از یك نفر  -3

 مجتهد که اشتباه نداشته باشد. رسالهدیدن در  -4

 :مسئلهچند 

ه ک درجاییمگر  استمکلّف است واجب  مورداحتیاجاز مسائلى که غالباً  هااینفراگرفتن مسائل شك و سهو و غیر  -1

 .آیدنمیبرایش پیش  ایمسئلهاطمینان دارد 

 .قبول نیست کدامهیچ یکدیگر فتواى مجتهد را نقل کنند: گفته برخالفاگر دو نفر  -2

 :سازگار نیست کندمیدیگرى نقل  آنچهبا  شدهنوشتهمجتهد  رسالهاگر آنچه در  -3

أى خود بگوید که مجتهد از ر گومسئله. مگر آنکه استرساله اشتباه نداشته باشد آنچه در رساله است معتبر  کهدرصورتی

 .که در رساله است عدول کرده

نوشتن  که تاریخ ایرسالهدیگر:  ایگونهبهدیگر  ایرسالهاست و در  ایگونهبهمجتهد  هایرسالهاز  دریکی ایمسئلهاگر  -4

توضیح المسائل امام خمینى قدس  رساله. مانند موارد اختالف تحریرالوسیله با استآن )توسط مجتهد( متأخر است مقدم 

 .سرّه که آنچه در تحریرالوسیله آمده مقدم است

 اندرفتهگکه از او یاد  هاآنرا اشتباه بگوید( واجب است به  ایمسئلهدر بیان فتواى مجتهد اشتباه کند ) گوهمسئلاگر  -5

 اطالع داده و رفع اشتباه کند.
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 عوض شود بر آن فرد واجب نیست مسئلهاگر شخصى فتواى مجتهد را براى دیگرى بگوید سپس فتواى مجتهد در آن  -6

 .نیده است تغییر فتوى را اطالع دهد گرچه احتیاط مستحب استش مسئلهبه کسى که از او 

 حكم عمل بدون تقلید

 :کسى که بدون تقلید عمل کرده یا تقلیدش صحیح نبوده وظیفه

 :بفهمد کهدرصورتیکسى که مدتى اعمال خود را بدون تقلید انجام داده  -1

 .واقعى خود را بفهمد وظیفهمثالً بعداً مجتهد شود و  ؛واقعى خود عمل کرده وظیفهـ به 

 .تقلید از او بوده مطابق بوده است اشوظیفهـ یا عمل او با فتواى مجتهدى که 

 .باید از او تقلید کند مطابق است اکنونهمـ یا با فتواى مجتهدى که 

 .صحیح است اشگذشتهدر تمام این صور اعمال 

 .مانند کسى است که بدون تقلید عمل کرده است ؛تقلید کرده که جامع شرایط نبوده اگر مکلّف زمانى از کسى -2

که  با شرایطى داندمیاگر مکلّف بفهمد مدتى از زمان را بدون تقلید عمل کرده و مقدار آن را نداند ولى کیفیت آن را  -3

 اطل بوده باید قضا کند.حداقل مقدارى که یقین دارد ب وگرنهاعمال قبلى صحیح است  گذشت 1 مسئلهدر 

 .گذاردمیخود شك کند بنا را بر صحت  گذشتهاگر در صحت تقلید  -4

 .کندمیباشد مانند کسى است که بدون تقلید عمل  ماندهباقیمجتهد زنده بر تقلید میّت  اجازهاگر بدون  -5

 احتیاط

ه عمل کرد اشوظیفهکه یقین داشته باشد به  ایگونهبهاحتیاط در اصطالح فقه عبارت است از عمل کردن به احکام 

 .است

( جایز است ولى باید موارد احتیاط را بشناسد و کمتر افرادى مجتهد غیرعمل به احتیاط براى هر فردى )مجتهد یا  -1

 .آن است کیفیتکار دشوارى است و مستلزم اطالع کامل بر  هاآنچون شناخت  شناسندمیاین موارد را 

 .یاط گاهى موجب تکرار عمل است و گاهى موجب تکرار نیستعمل به احت -2

 مثال اوّل

نماز تمام است یا شکسته اگر بخواهد به احتیاط عمل کند باید نماز را هم تمام بجا آورد  اشوظیفه داندنمیشخصى که 

 .و هم شکسته

 مثال دوّم

 .واهد به احتیاط عمل کند باید آن را بجا آورداذان و اقامه براى نماز واجب است یا مستحب اگر بخ داندنمیشخصى که 

 به امید مطلوب تواندمیواجب است یا مستحب یا مکروه یا مباح  داندنمیولى  نیستاگر مکلّف بداند عملى حرام  -3

 اً( آن عمل را انجام دهد چون احتمال مطلوب بودن آن وجود دارد.ئبودن )رجا

آن عمل را ترك  تواندمیحرام است یا مکروه یا مستحب یا مباح  داندنمیاگر مکلّف بداند عملى واجب نیست ولى  -4

 .کند. چون احتمال مبغوض بودن آن وجود دارد

 فرق بین احتیاط واجب و احتیاط مستحب

 :از دو جهت است هاآن آمده است یا وجوبى است یا استحبابى و تفاوت بین هارسالهکه در  هاییاحتیاط کلیّه

مکلف نسبت به هر  وظیفهیکى در مقام شناخت و تشخیص که احتیاط از کدام قسم است و دیگرى در مقام عمل که 

 چیست؟ هاآنیك از 

 تفاوت اوّل
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 .احتیاط واجب احتیاط بدون فتواست

 .احتیاط مستحب احتیاط همراه با فتواست

توا ف ایمسئلهط نیز داشته باشد این احتیاط مستحب است و اگر مجتهد در فتوا داده و احتیا ایمسئلهاگر مجتهد در 

 .گویندمی همآننداده و از ابتدا احتیاط کرده باشد احتیاط واجب است که به 

 :مثال احتیاط مستحب

د آن را به فقیر دیگرى بدهد و اگر آن فقیر بمیر تواندنمیمثال احتیاط واجب: اگر نذر کند که به فقیر معینى صدقه بدهد 

 .او بدهد ورثهاحتیاط باید به  بر بنا

 تفاوت دوّم

گر به مجتهد دی مسئلهدر آن  تواندنمیدر احتیاط مستحب مقلّد باید به همان احتیاط عمل کند یا به فتواى همراه آن و 

 .رجوع کند

مجتهد از دیگران  ازآنپسبه همان احتیاط عمل کند یا به فتواى مجتهد دیگرى که  تواندمیو در احتیاط واجب مقلّد 

 .اعلم است مراجعه کند

 .ـ اگر روزه گرفتن براى بدن ضرر داشته باشد صحیح نیست

 ...باشد حق فسخ معامله را دارد و خوردهگولخریدار در معامله  کهدرصورتیـ 

صداق و یا موضوع و یا وقت و مکان اجراى حکم شرعى و نیز الزام بر انجام دستور به اجراى یك حکم شرعى و تعیین م

 :مانند ؛یا ترك کارى به خاطر مصلحت است

 .: فالن روز اوّل ماه استکهاینـ دستور به 

 .(در زمان یا مکان یا مورد خاص)ـ حکم به دریافت زکات یا خمس با شرایطى ویژه 

 .بدون اجازه از صاحبش آن گذاریقیمتـ فروش اموال محتکر و 

 .ـ تعیین و تقسیم و مصرف انفال و اموال عمومى

 .حدود و تعزیرات اقامهـ 

 حكم و فتوا و فرق آن دو

که طبق روایات و  اندداشتهمهم امامت را بر عهده  وظیفهو به هنگام حضور ظاهرى دو  پس از پیامبر  ائمه معصوم 

 :نهاده شده است الشرایطجامعفقهاى  عهدهبر  هاآندیگر منابع فقهى در زمان غیبت 

 .بیان فتوا و ابالغ احکام الهى به مردم -1

 .انسانى و اجراى احکام دینى جامعهرهبرى و مدیریت  -2

در ادوار مختلف  که همچنان آوردنمیاختالف در بیان فتوا و وجود مراجع فتوایى متعدد مشکل زیادى در جامعه پدید 

در احکام اجرایى و دستورات  دوگانگیاین امر وجود داشته است ولى تشتت و   عصرولیبت حضرت تاریخ تشیع پس از غی

در جامعه خواهد شد  دودستگیو اختالف و  ومرجهرجاگر ارتباطات گسترده و آسان باشد قطعاً سبب  خصوصبهحکومتى 

د تعارض فتواى مرجع تقلید با حکم حاکم حال پرسش این است که فرق این دو چیست و قلمرو هر یك کدام است و در مور

 مردم چیست؟ وظیفه (فقیهولی)

فقیه و فقیه کسى است که نسبت به حکمى که از منابع فقهى استنباط  وسیلهبهدر اصطالح فقها بیان حکم خداست 

 :. مثل این بیان کهکندمی اظهارنظرکرده 

 .خواندن کافى است مرتبهیكـ در رکعت سوم و چهارم نماز تسبیحات را 
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 اختالف فتوا با حكم

 یقینهبفتواى مرجع تقلید و حکم فقیه حاکم خالف یکدیگر باشد  کهدرصورتیتقدیم حکم حاکم بر فتواى مرجع تقلید 

 هفقیولیمجتهدى فتوا دهد احتکار در غیر طعام اشکال ندارد  کهآنمثل  ؛مقدم و مخالفت با آن حرام است فقیهولیحکم 

جامعه حرام است. در اینجا دستور  موردنیازکاالى  هرگونها توجه به مشکالت اقتصادى جامعه حکم کند که احتکار حاکم ب

صاحب جواهر در بحث  مرحوم شیخ محمدحسن نجفى  .و بر مقلدان آن مرجع نیز تبعیت الزم است شودمیاجرا  فقیهولی

 :نویسدمیاحتکار چنین 

 :استدر فتاواى فقهاى بزرگ آمده 

ع: منب) که اشتباهش روشن باشد درجاییجایز نیست حتى براى سایر مجتهدان مگر  الشرایطجامعنقض حکم حاکم 

 .(4تا  1های درس -محمد حسین فالح زاده -کتاب آموزش فقه

 طهارت

 

 

شنایی با مفاهیم
آ

طهارت

ن بودپاكيزهنظافت و : لغت

دن بر كار استعمال و به : شرع

به شرط قصد قربتطهور 

طهور 

خاكآب و 

غسل و : طهور بردن كار به 

تيممو وضوء

بودن آب طهور دليل

سوره 48آيه)طهوراماء الّسماءمن انزلناو 

(فرقان

يمفرستادفرو پاك كنندهما از آسمان آب 

خاكبودن طهور دليل

االرضلىجعلت: فرمودنداكرمپيامبر

(الفقيهيحضرهمن ال )طهوراو مسجدا

رار قپاك كنندهو سجده گاهمن براىزمين

.داده شده است
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احكام آب 

و برطرف تطهير را خبثو حدثآب 

.مى كند

حدث عبارت است از اثرى كه در شخص بواسطه 

همچون ادرار، تغّوط، )اسباب وضوء و غسل 
خروج باد، خروج منى، غلبه پيدا كردن خواب بر 

.پيدا مى شود( چشم و گوش

.خبث آلود گى و نجاست مى باشد

به نجاست   يافتنتغيردر صورت 

.مى شودمتنّجس

و و يا منظور از تغّير يافتن آن است كه آب رنگ يا ب

.طعمش متغّير شود

مقصود از نجاست اعيان نجس است كه ده تا 

ن، ادرار، سرگين، منى، خو : مى باشند باين ترتيب

.شراب، آب جو، سگ، خوك، كافر، مردار

   بفرض جارى   بودن اگر تغّير زائل

شده يا با كّر مالقات   نمايد پاك 

.مى گردد

آب جارى آن است كه از زير زمين جوشيده و روى 

.آن روان گردد نظير آب نهرها و رودخانه ها

آن است رنگ و بو و « زائل شدن تغّير» مقصود از 

طعم آب كه عوض شده و بواسطه نجاست 
دگرگون گرديده خود به خود يا بواسطه داروئى

.برطرف شود

آن است كه « مالقات آب متنجس با كّر » مراد از 

ّر را به آب تغّير يافته را داخل آب كّر ريخته يا آب ك

.آن وصل نمايند تا دگرگونى آب برطرف گردد

انواع آب

مطلق

آب راکد

کر

قلیل

آب باران

آب جاری 

آب چاه

مضاف
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 آب کر

 

 
 

 

آب کر

مفهوم آب کر

ار مقدحيثبوده و از پاككهاست آبىكّر مقصود از آب 

د و شو نمىمتنجسبا مالقات نجاست كهباشد قدرى به 
.مى دهندقرار قليلآن را در مقابل آب 

كّر مقدار آب 

.  استعراقىرطل دويستهزار و كرّ مقدار آب 

ه اىپيمانآن عبارت است از كسر و راءبفتح« رطل » كلمه

ىمدنو عراقىبوده و به آن رطل رائجمدينهدر عراق و كه
.مى گفتند

درهم 195مدنىدرهم و رطل 130عراقىمقدار رطل 

.مى باشد

زم به  ال
ر  تذكّ

ت 
س

ا
كه

ب 
آ

كّر 
ى

را دا
ت

س
دو مقدار ا

:

كهوزن بحسبمقدار : الف

عراقىرطل 1200عبارت است از 

و به محاسبه امروزه صد و 

تبيستبريزو هشت من بيست

.مى باشدكممثقال 

در كهمساحت بحسبمقدار : ب

و اختالف بوده و دفقهاءبينآن 

:شرحباينمى باشدبينشاننظريه

كهاست ظرفىكرمساحت آب 

طول و عرض و عمق آن سه 

حت مساترتيببدينوجب بوده و 

.مى باشدوجب مرّبع 27كرآب 

كهاست ظرفىكرمساحت آب 

طول و عرض و عمق آن سه 

ترتيببدينبوده و نيموجب و 

7/ 8وجب و 42كرمساحت آب 

.مى باشدوجب 
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 چاه آب

 

 

چاهمنزوحاتادامه 

 و سرگينآب باران با ادرار و 

ر فضله سگ مخلوط شده و د

بريزدچاه 

سطل آب س ىاز چاه بايد

بكشند

بكشندده سطل آب از آن كمو خون خشكسرگين

موش در آن نيز پرنده مرد ه و 

ر پسر بچه دياكردافتاد و باد 

جنبىشخص ياآن ادرار نمود 

است در آن پاكبدنش كه

سگ در آن افتاد و ياكردغسل 

آمدبيرونزنده 

بكشندهفت سطل آب از آن 

پنج سطل از آن آب بردارندفضله مرغ در چاه افتاد 

و عقرب مارمولكموش و مار و 

بميرنددر چاه افتاده و 
بكشندسه سطل آب 

سطل آب از آن بردارنديكد در چاه افتاد و مر گنجشكاگر 
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 مضاف آب

و مورد وجوب آن تراوح

كهرا راحت نمودن و در اصطالح آن استيكديگر يعنىتفاعلمصدر است از باب تراوحكلمه

.بكشندو آب از چاه كردهكاربطور متناوب در طول روز با هم دوتاچهار نفر دوتا 

آن حكمنمود پيداتغّيراگر آب چاه بواسطه وقوع نجاست در آن 

نىيعجمع نمود بايدتغّيراز آن و زوال كشيدنمقدار بينكهاست 
دد برطرف گر تغّير شود و هم كشيدهالزم است هم مقدار واجب از آن 

اگر مقدار واجب از آن آب صورتيكهتوّجه داشت در بايداين رو از 

اشند بباقىتغّيراوصاف سه گانه همچنان بحالت ولىشد كشيده
شدن آبجايگزينتا بواسطه بكشندآن قدر آب از ان مى بایست

برطرف گردد تغّير جديد

چنانچه قبل از 

مقدار كشيدن
تغّير واجب اگر 

گرديدبرطرف 

از باندازه اىمى بايد
كهآن آب بردارند 

واجب بمقدار 

.باشد

آب كشيدنكهموردىدر 

چاه واجب بوده و 
ب آزيادىو كثرتبواسطه 

معنا دشوار باشد اين

.واجب استتراوح

ر بواسطه چهاتراوح

كاملروز يكمرد در 
.مى گيردصورت 
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آب مضاف

مفهوم آب 

مضاف

ه به آن گفتتنهائىبه « آب » لفظ كهاست آبىآب مضاف 

همراه باشد قيدىبا هميشهبلكهنشود 

آب مضاف احكام

پاكذاتاآب مضاف 

مى باشد

طهور نظرات درباره 

بودن آب مضاف

ه ننيستغيرپاك كنندهآب مضاف 

ا و نه نجاست ر كردهرا برطرف حدث

مى توانبا گالب  :صدوق مرحوم 

گرفت و غسل جنابت نمود وضوء

مضافىبا هر آب : مرتض ىسّيد

چه با كردرا برطرف حدثمى توان
آنغير گالب و چه با 

آب مضاف بواسطه 

مالقات با نجاست 
اگر مى شودمتنجس

چه اوصاف سه 

 .ندنكتغييرگانه اش

نظرات درباره حکم 

برخورد آب مضاف 
با آب کر

كر به وقتىرا متنجسآب مضاف 

مطلقآب كهبشرطىكنيممتصل 
مى گرددپاكشود 

به مضاف كرّ آب كهمقدار همين

بيشتر متصل شد و از آن متنجس
آب كردزائلرا اوصافشبود و 

مى شودپاكمضاف 

به آن مضاف كرّ صرف اتصال آب 

مى كندپاكرا متنجس
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آنحكمو سؤر 

سؤر حكم

از نظر طهارت و نجاست و سؤر 

ا بكهاست حيوانىتابع كراهت
.  آن مالقات نموده

زيرااست مكروهسور االغ بنابراين
سگ سؤر دارد و كراهتخوردن گوشتش 

جسم سگ نجس زيرانجس و حرام است 

 .مى باشد

مكروهحيواناتاز پاره اىسؤر 

بوده 

لسؤر 
ّ

لمقصود از : جال
ّ

دبتشدي)جال

و عذرهصرفا از كهاست حيوانى( الم
ه نموده و بواسطتغذيهنجاست انسان 

و روئيدهآن در بدنش گوشت 

استگرديدهمحكماستخوانهايش

 هاينكمشروط به مردارخوار حيوانسور 

: باشدخالىموضع مالقات  از نجاست 
با نجاست حيوانموضع مالقات يعنى

 .باشدپاكدهانش باشد از نجاست كه

نجاساتمّتهم است از كهحائض ىسؤر 

اجتناب ندارد

قاطرسؤر 

االغسؤر 

موشسؤر 

مارسؤر 

ود مقص: فرموده اندبعض ى: الزناولد سؤر 

ن و بعد از آيااز بلوغ پيشالزناولد سؤر 
نايغيرو در مى باشدپس از اظهار اسالم 

صورت نجس است

سؤر مفهوم 

 كهقليلىعبارت است از آب 

كردهبا آن مالقات حيوانجسم 
باشد

انواع 

نجاسات

كهحيواناتىادرار 
نبودهخوراكىگوشت آنها 

باشندجهندهخون داراى

كهحيواناتىسرگين
نبودهخوراكىگوشت آنها 

باشندجهندهخون داراى

اشدبخوراكىگوشتشانبوده اگر چه جهندهخون داراىحيواناتيكهخون 

اشدبخوراكىگوشتشانداشته اگر چه جهندهخون كهحيواناتىمنى

دارندجهندهخون كهحيواناتيمردار  

سگ

خوك

كافر

باشدمست كنندهبوده و مايعدر اصل كهجسمىهر 

آب جو



 دکتر معینی فر -1درس فقه 

16 
 

 

 

ت با 
القا

ت م
عا حکام و فرو

ا
ت

سا
جا

ن
ز ايكىلباس و بدن به صورتيكهدر 

آلوده گردد برطرف مذكور نجاسات
مى باشدآن واجب كردن

ىهنگامنجاست از لباس و بدن ازالهوجوب 

كهعبادتىيابخواهند نماز كهاست 
را مى باشدطهارت بدن و لباس شرطش

انجام دهند

لباس و بدن به خون جراحت و دمل آلوده شدهصورتيكهدر 

از آن عفو بلكهآن واجب نبوده كردنو برطرف ازالهباشد 
شدداشته باسيالنو جريانخون باينكهشده است مشروط 

لىو اگر لباس و بدن به خون آلوده شده همچنين

و باشد از آن عفبغلىدرهم يكاز كمتر مقدارش 
هباينكمشروط نيستواجب ازاله اشو گرديده

 .نباشداستحاضهو نفاسو حيضخون 

در زمان عمر زده كهبوده سكه هائى

هكردترسيمآنها سر قاطر روىشده و 
بودند

ت با 
القا

ت م
عا حکام و فرو

ا
ت

سا
جا

ن

فشارند آن را بآندو بينو بكشندشد الزم است آنرا دوبار آب متنجسنجاساتاز يكىاگر جامه و لباس به 

نمى باشدصورت دوبار الزم ايندر كهبكشندآبشجارى ياو كثير در آب آنكهمگر 

آن ىرو الزم است دوبار آب را بكشندآب كثير و جارى غيرشده باشد و بخواهند آن را با متنجساگر بدن 

بريزند

شودكشيدهدوبار آب بايدكثيرو جارى غيردر يعنىمتنجسظرف حكماست همچنين

از پيشايدب )بياشامددر ظرف هست كهرا مايعىسگ با زبانش كهآن است ولوغ)ولوغاگر سگ در ظرف 

 .بسايندآن را خاكبا يعنكنندتعفيرآنرا مى بايدبكشندآبشآنكه

ر و دمى باشدچنينحكمخوكچنانچه در موش و بكشندو مستحب است ظرف مزبور را هفت مرتبه آب 

 .بكشندرا سه بار آب متنجسسه مورد مستحب است اينغير

دمى باشقبل از آن محّل از نظر طهارت و نجاست همچون غساله
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غساله

غسالهمفهوم 

ىآبو آن عبارتست از غينبضم« غساله» كلمه

پس از شستشو نمودن اجسام از آنها جدا كه
مى شود

غسالهحكم

ر اگبنابراينقبل از خودش را دارد حكمغساله

الزم است كندبرخورد جسمىبه اّول غساله
كشيدمالقات را به تمام عدد معتبر آب 

به هغسالاگر بنابراينقبل از شستن را دارد، حكمغساله

بر را به تمام عدد معتمالقاالزم است كندبرخورد جسمى
بعدىغسالهبوده و چه اّول غسالهچه كشيدآب 

لهغسابعد از شستن را دارد، بنابر حكمغساله

نمى كندمتنجسرا مالقابوده و پاكمطلقا

ه بغسالهاگر بنابراينبعد از خودش را دارد حكمغساله

از كمتر يكباررا مالقاالزم است كندبرخورد جسمى
بكشنداز آن جدا شده آب غسالهكهجسمى

ت
طهرا

م
(

سر
بك

هاء
)

باشندتطهير قابل كهاست نجاساتىتمام مطّهر آب : آب

مى كندپاكباشند متنجسكهقدم را زير و كفشته زمين: زمين

مى باشدمطّهرولوغدر خصوص مورد خاك: خاك

تعّدىاف به اطر غائطباينكهمشروط مى كننداستفاده غائطمخرج تطهير براىاز آن كهطاهرى جسم 

نمودتطهير آن را مى توانآن به اطراف تنها با آب تعدىباشد و در صورت نكرده

تنجسمكهرا اجسامىمنقول تمام غير و از بورياو حصير منقول تنها اشياءبيناز خورشيد: خورشيد

مى نمايدپاككندخشگشانباشند اگر بواسطه تابش خيسبوده و 
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 اكپ آن شدن برطرف و نجاست عین زوال بمجرد شود نجس اگر باطنى هر بلکه بینى و دهان و چشم باطن و درون نكته:

 .باشدنمى کشیدن آب به نیازى و شده

 

 
 وضو

 

 

ت 
ر سام طها

اق

وضو

غسل

تيّمم

موجب وضو

ادرار نمودن

کردنتغوّط

خروج باد

خواب بر گوش و چشم  کردنغلبه 

مى باشدموجب زوال آن کهچیزىشدن عقل بواسطه زائل

استحاضه
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وضوواجبات

نیّت
هم زمان  نیتالزم است 

و  با شستن صورت بوده
یزچمشتمل باشد بر سه 

وءوضکهکندنیتیعنى: وجوب
مى گیردواجب 

اللّهالىقربةرا وضوءیعنى: تقرّب
مى دهدانجام 

ا  بکهمقصود آن است : استباحه
برخىخواندن نماز و وضوءاین

قرآن مسّاز امور همچون دیگر
مى شودمباح 

و عرضانمودن آب را جارى
بر صورتطوال

از صورت است مقدارىعرضا
بر  وسطىانگشت شصت و که

پیداآن دور زده و بر آن احاطه 
 .مى کند

نه  قصاص تا آخر چابینطوالو 
مى باشد

محل  « قصاص 
جلو موىروئیدن
اول و کهپیشانى
سر است ابتداء

بایدرا کمو خفیفموهاى
ه  آب را بیعنىنمود تخلیل

آن رساندزیر

شستن دست راست از آرنج
تا سر انگشتان

ا  شستن دست چپ از آرنج ت
سر انگشتان

وضوواجبات

آن حاصل شودمسمّاىکهکندمسح بطورىدر دست مانده جلو سر را کهرطوبتىبقیهبا 

دیابآن تحقّق مسمّاىکهکندمسح بطورىراست را پاىروىدر دست مانده کهرطوبتىبقیّهبا 

آن محقق شودمسمّاىکهنمایدمسح بنحوىچپ را پاىروىدر دست مانده کهرطوبتىبقیّهبا 

اعضاء مسح  بیناعضاء غسل و چه بیناعضاء چه بینترتیب

نشده باشدخشكفعلىعضو سابق بر عضو کهبطورىاعضاء بینمواالت
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وضومستحبّات

نمودنمسواك

گفتنباللّهو اللّهبسم

بکشدآنها را دو بار شسته و آب کنددو دست را درون ظرف آب داخل آنکهاز پیش

و آب در دهان گرداندنمضمضه

و اخراج آنکشاندنبینىاستنشاق و آب را به داخل 

و استنشاق را سه بار انجام دهدمضمضه

از صورت و دستها را دوبار انجام دهدهرکدامشستن 

وارد است بخواندکهرا دعائىوضوءاز افعال هریكهنگام 

ینباست مخیّرخنثىولى-زنعکسدست شکمو در شستن دوّم از کنددستها از آرنج آغاز اوّلمرد در شستن 
زنوظیفهبه کردنعمل بینمرد و وظیفهعمل نمودن به 

شك در وضو

شك در نیت کردن یا
نکردن برای وضو

وضواثنایدر 

آنچه انجام داده را 
نموده و از استیناف

کندشروع ابتداء

بعد از اتمام افعال 

ایدننماعتناء شکّشبه 

ازپیشو وضوءدر حال 
بعضىفراغت از آن در 
از افعال

بیاوردموظف است آن را 
عضو کهصورتىمگر در 

شده خشكاز آن پیش
فرض ایندر زیراباشد 

آنبایدباطل بوده و وضوء
نمایدرا اعاده 

شك بعد از انتقال از 
در آوردن آن عضوى

خود اعتناء شكبه 
کهو بنا گذارد نکرده

آنرا بجا آورده است



 دکتر معینی فر -1درس فقه 

21 
 

 

  

 

 

 

 

شك در طهارت

حدثدر صدور یقین
در شك+ ازخود

حصول طهارت

براىاست لذا محدث
است موظّفنمازش 

بگیردوضوء

و  متیقنطهارتش
مشکوكحدثصدور 

طاهر است و بدون  
دمى توانگرفتن وضوء

بایستدبه نماز 

و حصول حدثصدور 
یقینىهردوطهارت 

در تقدّم وشك+ بوده
دیگرىبر هریكتأخّر

وىآنستکهحکم
محسوب محدث

مى شود

/ به خلوت رفتنواجبات
قضای حاجت

حفظ عورت خود را از ناظر  
محترم

مقصود از ناظر محترم 
شکردننظر کهاست کسى

حرام استمتخلىبه عورت 
مانند شخص بالغ عاقل

شت روبه قبله و پننشستن
به آن 

غائطشستن مخرج بول و 

:  اگر به اطراف تجاوز کند
بشویندمخرج را با آب 

با  : اگر به اطراف تجاوز نکند
یاسه سنگ استعمال نشده

توان آن را مىکشیدهآب 
کردپاك

در صورت عدم طهارت با  
از سه بیشبا : مورد دوم

نمایندپاكسنگ آن را 
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مستحبات به 
خلوت رفتن 

از مردم دور شوندتخلّىبراى

نمایندتطهیررا غائطمخرج هردوآب و سنگ جمع نموده و با بین

نگیرندو ماه و باد قرار خورشیدروبه 

سر را بپوشانندتخلّىهنگام 

راست از آن خارج شوندپاىداخل شده و با تخلّىچپ به محل پاىبا 

وارد شده است را بخوانندکهادعیه اىتخلّىدر احوال مختلف 

دهندتکیهچپ پاىبر 

کنندپاكبول بقایاىادرار را از مجراىیعنی نماینداستبراءبعد از ادرار 

ا ذرّات بخود فشار آورده تاندکىگفتن آن حینو در بگوینداهناهن : کنندتنحنحسه مرتبه 
ادرار خارج شوند

نجاست را شستننجومحل : نماینداستنجاءبا دست چپ 



 دکتر معینی فر -1درس فقه 

23 
 

 

 غسل

 
 

به خلوت مکروهات
رفتن 

نماینداستنجاهبا دست راست 

نمایندادرار ایستادهدر حال 

کننددر هوا ادرار 

نمایندادرار جارىدر آب 

کنندغائطیابول عابریندر راه 

کنندغائطیابول مى رسنداز آن به آب کهطریقىدر 

کنندغائطیابول دیگراندر اطراف منازل 

کنندغائطیابول مى آیندمردم آنجا فرود کهمحلّىدر 

کنندغائطیابول میوه داردرختان زیر

کنندغائطیابول مى برندمردم به آنجا پناه کهسایبانزیر

نمایندغائطیادر سوراخ حشرات بول 

کردنمسواكتخلّىدر حال 

بگویندخدا ذکرآنکهمگر تخلىسخن گفتن در حال 

تخلّىدر هنگام آشامیدنخوردن و 

موجبات غسل

موجب آن دو چیز است(: جیمبفتح)جنابت 

حیض

ود  خون در پنبه فرو رکهبشرطىاستحاضه
(و متوسطهکثیرهاستحاضه)

(خون والدت)نفاس

آدمىنجس میّتمسّ

مرگ
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احکام
ت 

جناب
(

ت
محرما

)
مى باشدسجده واجب دارند حرام کهسوره هائىخواندن 

حرام استمطلقتوقّف در مساجد بطور 

مى باشدحرام النبیو مسجد الحرامعبور در مسجد 

مى باشددر مساجد حرام چیزىقرار دادن 

حرام معصومیناز ائمه یکىیااکرمپیامبراسم یاتعالىاسم حق یانمودن خط قرآن مسّ
است

احکام
ت

جناب

استمکروهآشامیدناستنشاق نمودن خوردن و یامضمضهقبل از 

مى باشدمکروهخوابیدنگرفتن وضوءاز پیش

استمکروهنمودن خضاب

قرآن بخوانندآیهاز هفت بیشاست مکروه

داردکراهتعبور در مساجد 

غسل واجبات

نیّت

غسلنیّتالزم است 
هکجزء از سر اولینبا 

مقارنمى شودشسته 
و همزمان باشد

شستن سر و گردن

شستن قسمت راست
بدن

شستن جانب چپ 
بدن

مانع از کردنبرطرف 
آب به اعضاءرسیدن
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ت
مستحبّا

ل 
غس

کنداستبراءکردنبا ادرار 

نمودن بعد از شستن دستهامضمضه

دست هاپس از شستن کردناستنشاق 

تا مچ   دست هاسه بار شستن 

اعضاء  بینمواالت

کندبسته و بافته شده را باز گیسوانزن 

ویدبشسر و گردن و طرف راست و جانب چپ را سه مرتبه یعنى)از سه قسمت را سه بار انجام دهد هرکدامشستن 

من باشدیكیعنىصاعیكمقدار مى کنندغسل مصرف براىکهآبى

آن حکمو میّتغسل مس 

مس نمودن مرده انسان با دو شرط 
مى باشدموجب غسل 

جنازه سرد شده باشدآنکه

و  نکردهتطهیرهنوز آن را آنکه
نداده باشندغسلش

ضوءوغسل ایناست با تذکرالزم به 
الزم است

ز  بخواهند نماکهصورتىدر یعنى
نمیتوانندغسل اینبخوانند به 

زم النیزوضوءبلکهکننداکتفاء
مى باشد

احکاماحتضار و 
آن 

بطورىشخص محتضر را کهاست کفائىواجب 
باشدقبلهبرو بنشینداگر کهبخوابانندروبه قبله 

ر  نقل دهند و دنمازخانه اشمستحب است او را به 
بخوابانندمذکوربه طرزرا وىآنجا 

رات و اقرار به حضشهادتینمستحب است 
ىوفرج  را به کلماتو السّالمعلیهمائمه 

کنندتلقین

محمّداانّاشهدو اللّهان ال اله اال اشهد
للّهارسول ( و سلمآلهو علیهاللّهصلى)

اللّه، ال اله االالکریمالحلیماللّهال اله اال 
تالسموارب اللّه، سبحان العظیمالعلى
و فیهنّو ما السّبعاالرضینو رب السبع

لّهلالحمدو العظیمالعرشو ربّ بینهنّما 
المرسلینعلىو سالم العالمینرب 

نشسته و قرآن نزدشمستحب است 
بخوانند
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آن احکاماحتضار و 

ست برود مستحب ادنیاشخص شب از صورتیکهدر 
کنندچراغ روشن نزدش

و  و سزاوار است پس از خروج روح از بدن دشایسته
چشم و دهان او را بسته و دو دستش را به دو طرف

را بپوشانندوىجامه اىو با بکشند

مگر امر کنندعجله وىتجهیزمستحب است در 
ایندر کهباشد مشکوكمشتبه بوده و مرگش 

نمایندصورت سه روز صبر 

و کفن، غسل و تجهیزمقصود از 
مى باشدو دفن حنوط

استمکروهنزد محتضر حائضحضور جنب و زن 

داردکراهتمحتضر شکمروىنهادن آهن 

و میّتغسل 
آن احکام

آن استحکمدر کهانسانىیاغسل دادن هر مسلمان 
اگر چه مولود سقط شده چهار ماهه باشد واجب است  

حکممقصود از انسان در 
ىنابالغو طفل دیوانهمسلمان 

مادرش مسلمانیاپدر کهاست 
باشند

میّتواجب است 
را سه مرتبه 
غسل دهند

با آب سدر

کافوربا آب 

با آب خالص

انجام دهندبایدنیترا همچون غسل جنابت و مقرون با سه گانهاغسالاز هریك

رینسائو مقدم بر اولىنیزمیّتاحکامبه ارث بردن است به سزاوارترو اولىدیگراناز کههرکس
مى باشد

ت به چه نسبت به غسل و چه نسبمى باشدآنها مقدم جمیعو بر سزاوارترمیّتشوهر از تمام ورثه به 
میّتدیگراحکام

الزم و واجب است  انوثیتو رجولیتدر میّتغاسل و تساوىمورد زن و شوهر غیردر 

و  رکافنبود مرد نیزرا غسل دهد و اگر محرم میّتمى تواندجامه زیر، محرم از مساوىدر صورت نبودن 
بگیرندبعهدهگرفتن از مسلمان امر غسل را تعلیمبا کافرهزن 
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ومیّتغسل 
آن احکام

زن، پسر بچه سه ساله برهنه را غسل دهندهمچنینبرهنه است و کهاست مرد، دختر بچه سه ساله را جائز

مى خوانندتنها بر او نماز بلکهمى کنندکفنرا نه غسل داده و نه شهید

بدنش در آورندتحتانىو از قسمت شکافتهرا میّتپیراهنمستحب است 

نمایندتطهیررا غسل دهند واجب است نجاست را از بدنش برطرف و میّتآنکهاز پیش

دهندغسلشبقبلهگذارده و رو سنگىتخته روىرا میّتمستحب است 

را سه مرتبه غسل دهند« سر و گردن، طرف راست، طرف چپ » سه گانهمستحب است در غسل اعضاء 

بشویندرا میّتمستحب است با هر شستن دو دست 

بفشارنداندكرا میّتشکممستحب است در دو غسل اول و دوم 

کنندخشكجامه اىرا با میّتمستحب است بدن 

کنندروانه مى ریزندنجاست را در آن کهگودالىاز غیرگودالىرا در میّتمستحب است آب غسل 

کنندتركرا میّتمستحب است سوار شدن بر 

ننشانندرا میّتمستحب است 

نگیرندرا میّتمستحب است ناخن 

را شانه نزنند میّتموهاىمستحب است 

آن احکامو کفن

سه قطعه کفندر 
صورتىدر :  واجب بوده

سه قطعه واجب است 
آنها قدرتتهیهبر که

اینغیرباشد و در 
کهصورت هر مقدار 

کفایتبود میسور
مى کند

مئزر
ا سر از ناف تکهلنگىعبارتست از 
مى پوشاندرا زانوها

قمیص
تا نصف ساقکهاست پیراهنى
مى پوشاندرا میّتپاى

ازار

تمام کهاست سرتاسرىپارچه 
ت و مستحب اسمى پوشاندبدن را 

رفته  اضافه گاندکىپائیناز باال و 
تا بتوان آن را از دو طرف گره زد

مستحب اقطاع

حبره
یمنىهمان برد 
است  

آن بجاىمردان عمامه و جهت زنان براى
قرار دهند مقنعه

خامسه

است به طول سه ذرعپارچه اى
دوبیناز کهذراعنیمو عرض 

و پهلوهاگذرانده و میّتپاى
مى بندندرا با آن میّتدو ران 

نمط
مخالف هاىدر آن خط کهاست پشمىپارچه 

تمام روىبا رنگ پارچه وجود دارد، آنرا بر 
مى دهندقرار کفناقطاع
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آن احکامو حنوط

درکهرا هفتگانه اىواجب است مواضع 
قرار زمینروىهنگام سجده به 

نمایندآلوده کافوربا مى گیرند

از آنها به مساجد  کهمواضع هفتگانه 
،  انىپیش: عبارتند ازمى کنندیادسبعه 

و زانو، سر دکاسهدست، سر دو کفدو 
انگشت بزرگ پاها  

صرفکهکافورىمستحب است مقدار 
یكدرهم و سیزدهمى کنندحنوط

درهم و ثلث سیزدهوزن )ثلث درهم 
(  مى باشدزرگرانمعادل با هفت مثقال 

باشد مستحب است در صورت اضافه
دبریزنمیّتسینهبرروىآنرا کافور

و  کفنملحقاتاز پاره اى
آن احکامدیگراز شمه اى

.  ویسندبننوشته و بدنبال آن جریدتینو حبرهو ازارو قمیصعمامه و روىرا میّتمستحب است اسم 
است لذا  معتقددیگرىپس از یکىالسالمعلیهممعصومینو به ائمه مى دهدشهادت شهادتینبه وى

بنویسندرا اجمعینعلیهماللّهسالم معصومینحضرات ائمه مبارکهاسماء شهادتینبعد از 

ایاز شاخه خرما کهچوبىعبارتند از دو جریدتین
را در طرف راستیکىساخته دیگرىدرخت تازه 

میّتو بدنقمیصبیناستخوان ترقوه نزدیكمیّت
استخوان باالىرا در سمت چپ او دیگرىنهاده و 

مى دهندقرار ازارو قمیصبینترقوه 

شده مستحب است یاددو چوب 
هکمادامىتا آنکهتازه باشند چه 

تازه هستند عذاب از چوب هااین
مى گردددفع میّت

خودش بدوزندنخ هاىرا با کفنمستحب است 

نکنندمستحب است نخ را با آب دهان تر 

بگذارندآستیندوخته اندآن را جدیداو ابتداءاکهکفنىبراىاست مکروه

استمکروهبا آهن کفنبریدن

بریزندمیّترا در گوش و چشم کافوراست مکروه

دبگیروضوءیاغسل نموده کندکفنرا میّتآنکهاز پیشمستحب است غاسل 
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و میّتنماز 
آن احکام

و دهرسیبه شش سال سنّشکهانسانىهر 
برود خواندندنیااسالم را دارد اگر از حکم

نماز بر او واجب است

میّتنماز واجبات

نمازگزارایستادن

باشد  بقبلهرو نمازگزار

باشد  نمازگزارراست بطرفمیّتسر 

قربت   نیّت

تکبیربا نیّتمقارن و هم زمان بودن 

شهادتیناوّلتکبیربعد از : کیفیتاینبه تکبیرپنج بار 
اللّهلىصاکرمپیامبردوّم صلوات بر تکبیرگفته و بعد از 

یرتکبو سلم و آل آن حضرت فرستد و بعد از آلهو علیه
چهارمتکبیرو پس از کندرا دعا مؤمناتو مؤمنینسوّم 
بیرتکاست بعد از مستضعفمیّتاگر . نمایددعاءرا میّت

طفل و وىرا بخوانند چنانچه اگر مستضعفدعاءچهارم 
فقمنابفرضو نماینددعاءپدر و مادرش براىاست کودك

و پس  هکرداکتفاءتکبیرچهار بهمینبودنش الزم است به 
نمایندچهارم او را لعن تکبیراز 

و میّتنماز 
آن احکام

وجود نداردمیّتسالم در نماز کهطورىهمان نیستدر آن شرط ( خبثو چه از حدثچه از )طهارت 

دهنداطّالعرا مؤمنینتشییعبراىمستحب است 

کندحرکتاز دو طرف آن یکىدر یابدنبال جنازه ( تشییع کننده)مشیّعمستحب است 

ست اممکنکهنحوىبهر دیگرىپس از یکىدر وقت حمل جنازه هر چهار طرف تابوت را آنستکهمقصود )تربیع
مستحب استتشییعدر وقت ( بگیرنددوش روى

در وقت حمل جنازه خواندن دعا مستحب است

فتن گروضوءطهارت مستحب است اگر چه بخاطر خوف فوت شدن آن در صورت تحصیلو حمل جنازه تشییعبراى
کنداکتفاءتیممبه 

ستندبایسینه اشبا محاذىاالشهرعلىو اگر زن باشد وسطشمرد است مقابل میّتکهصورتىمستحب است در 

بخوانندمیشوددر آن، خوانده میّتمعموال نماز کهاماکنىمستحب است نماز را در 

مى باشدمستحب دست هاکردنبلند تکبیراتدر تمام آنستکهاقوى

شت سر هم  را بعد از فراغت امام پباقىو بگویدکردهدركوىبا کهآنچه را نرسیدامام تکبیراتاز برخىبه کسیکه
را در قبر نهاده باشندمیّتگفته اگر چه فرادىبطور ( آنهابیندعاهابدون فاصله شدن )

هور تا  مشرأىرا دفن نمودند بنابر وىاز جهات نتوانست تا بجهتىنماز بخواند و مى خواستمیتىبر کهشخصى
استجائزمعنا اینالعمرمادام دیگررأىنماز گذارد و بنابر باومى تواندروز بعد از دفن یکشبانه
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آن احکامو میّتدفن 

دفنواجبات

زمیندر میّتپنهان نمودن 

اكخروىطرف راست صورت کهبطورىقبله خوابانده بطرفرا وى
ردگیبدن و صفحه صورت مقابل قبله قرار مقادیمگذارده شود و 

آداب و مستحبات 

انسان باشدمعمولىقامت بمقدارمستحب است عمق قبر 

ینزمجنازه را ابتداءمرد باشد مستحب است میّتصورتیکهدر 
نموده كنزدیبقبرو کردهگذارند و بعد از آن تا سه دفعه آنرا بلند 

نمایندقبرشو در مرتبه سوم داخل 

گذاردند آن را زمینجنازه را آنکهدر زن مستحب است بعد از 
کنندبلند نموده و در همان دفعه اول وارد قبر 

و زن را با عرضکردهمستحب است جنازه مرد را با سر وارد قبر 
بدن

ه و آن است وارد قبر شدمیّتبا اجنبىکهشخصىمستحب است 
مستحب است از کهمگر در زن بخواباندرا گرفته و در قبر 

آن گرددمتصدىشخصىمحارمش

ىرورا میّترا گشاده و گونه راست کفنگره هاىمستحب است 
قرار دهندخاك

ادامه آداب و 
مستحبات

سالمالعلیهالشهداءسیداز تربت حضرت قدرىمستحب است 
در قبر قرار دهندمیّترا با 

ا به رشهادتینمستحب است خواباندندرا در قبر میّتوقتى
کنندتلقینوى

دعاءرا وىبریزنداو روىخاكآنکهاز پیشمستحب است 
کنند

آیندبیرونقبر پاىمستحب است از 

بر و قریختهمیّتروىرا خاك هامستحب است با پشت دست 
کنندرا پر 

اعاسترجکلمهمیّتروىریختنخاكمستحب است در وقت 
بگویندرا « راجعونالیهانّاو للّهانّا» 

یاورندبباال زمینمستحب است قبر را به مقدار چهار انگشت از 
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 تیمم

 

ادامه آداب و 
مستحبات

مستحب است قبر را مسطح بسازند

بریزندقبر آب روىکیفیتاینمستحب است به 

را آبدائرهاز سر قبر بطور 
کهدور دهند و بهمان جا 

کردهختم نموده اندشروع 
روىمانده آب را باقىو 

دائرهبینکهوسط قبر 
بریزندواقع است  د روبه شذکرکهکیفیتىآب به ریختنمستحب است در وقت 

بایستندقبله 

ترحم بخواننددعاىقبر گذارده و روىمستحب است دست را بر 

کندقینتلبرگشته و او را میّتولىاز سر قبر مستحب است مشیّعینپس از برگشتن 

تدبایسپشت به آن یااست روبه قبله مخیّرولىمیّتتلقیندر وقت 

به صبر ایشانکردنو امر میّتگفتن به بازماندگان تسلیتمنظور )تعزیهقبل و بعد از دفن 
مستحب است( مى باشد

اشندآنچه از واجبات و مستحبات احکام اموات که ذکر شدند کفائى مى ب: تبصره

احکامو تیمم
آن 

تیممشرط 

نبودن آب  

ه آن  نداشتن بدسترسىولىبودن آب 

از ولىبه آن بوده دسترسى
خوف ضرر باشداستعمالش

آناحکام

بدستبراىجستجو 
آوردن آب واجب است 

به این روش

از چهار طرف بدنبال 
آن رفته و از بودن یا  

د نبودنش تفحص نمو

ناهموار و زمیناگر 
وپستىمشتمل بر 

ت باشد الزم اسبلندى
از رتییكبقدر پرتاب 

آب جستجو نمود

زمینکهصورتىدر 
هموار و مسطح باشد 

رتیپرتاب دو بمقدار
کردفحصباید

یاپاكخاكواجب است با 
نمودتیممپاكسنگ 

نیستجائزنورهبا معادن و تیمم

همکروریگزارو شوره زارزمینبا تیمم
است

اىبرکهرا خاکىمستحب است سنگ و 
ع و از نقاط مرتفمى کنندمالحظه تیمم

باشد زمینبلند 
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واجبات
تیمم

نیتواجباتنیت

بدلیت

استباحه

(، وجوباستحباب)وجه 

قربت

بدل از تیمماگر 
باشد وضوء

نزمیبار دو دستش را به یك
مو هرستنگارا از پیشانىزده و 

ینىبفوقانىقسمت انتهاىتا 
و سپس پشت کردهمسح 

دست کفبا . دست راست را
چپ از مچ تا آخر انگشتان و 
بعد از آن پشت دست چپ را 

بهمیندست راست کفبا 
نمایندمسح کیفیت

بدل از تیمماگر 
غسل است 

ومىدو با زدن پیشانىزده با زدن اول زمیندوبار دو دستش را به 
نمایدرا مسح دست ها

ندکتیممبایددو بار نیستقادر بر استعمال آب کهجنب غیر
افعالاینکهو مواالت

آنرا پشت سر هم و 
بدون فاصله مفرط 

انجام دهد

سایر احکام  

بتکاندرا آن هاخاكرا به دست هامستحب است بعد از زدن 

را یممتشدن آب را داشته باشند الزم است پیداامیدصورتیکهدر 
یرتأخصورت مستحب است آن را اینغیرو در بنمایندآخر وقت 

انداخته و در آخر وقت انجام دهند

و  نقضتیمّمشگردیدمتمکنبعدا از استعمال آب متیمّماگر 
مى گرددباطل 

مازش  اقوال الزم است ناصحبنابر یافتنماز آب بیندر متیمّماگر 
را به اتمام برساند
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 نماز کتاب

 

 

 نکته:

 .شوندمىنصف  رکعتىچهار  در مورد سفر و خوف نمازهاى •

 .باشدمىساقط  نیزنافله آنها  شوندمىنصف  رکعتىچهار  نمازهاى در مورد سفر و خوف که •

 

 

 

نمازهاى
واجب هفت  
تا هستند 

(صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء)یومیهنمازهاى

نماز جمعه

قربانعیدفطر و عیدنماز 

آیاتنماز 

نماز طواف

نماز اموات

بواسطه نذر و شبه آن همچون عهد و قسم بر عهده شخص آمده باشدکهنمازى

مستحب نمازهاى

محصور و معدود  
بوده و افضل آنها  

هیومینافله نمازهاى
است 

را قبل از آن هاکهاست رکعتنافله نماز ظهر هشت 
مى خوانندظهر فریضه

از پیشرا آن هاکهاست رکعتنافله نماز عصر هشت 
خواندبایدعصر فریضه

را بعد از آن هاکهاست رکعتنافله نماز مغرب چهار 
مى خوانندمغرب فریضه

عد  را نشسته و بآن هاکهاست رکعتنافله نماز عشاء دو 
آن دو را کهاست جائزو مى خوانندعشاء فریضهاز 

خواندایستاده

و عشفرکعتاست و دو رکعتنافله نماز شب و آن هشت 
مى خوانندوتر را بعد از آنها رکعتیك

صبح نافله نماز صبح و آن دو رکعت است که پیش از نماز
باید خواند
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 وقت نمازها 

  ظهر نماز وقت

 شاخص سایه که است این آن و نمود احرازش توانمى آن با که دارد عالمتى آفتاب زوال - آفتاب زوال هنگام از 

 گذارد شدن زیاد روبه رسید نقصان انتهاء به وقتى

  آفتاب غروب 

 عصر نماز وقت

 از را عصر خواندن اگر و باشد فرضى و تقدیرى ظهر از فراغت چه اگر شودمى شروع ظهر نماز از شدن فارغ از پس 

 ارتفاع اندازه به سایه طول که است آن شاخص سایه شدن مثل از منظور) مثل شاخص سایه تا انداخته بتأخیر زمان این

  است افضل شود( گردد شاخص

 آفتاب غروب 

افلنوخواندن کیفیت
نهاآاستثنائىو موارد 

و دکلّانافله نمازهاى
در کهبوده رکعت

یكو تشهدیكآنها 
ولىمى باشدسالم 

قانون ایندو مورد از 
هشداستثناءکلى

نایآنکهنماز وتر چه 
ترکعیكنماز نافله 

معذلكولىبوده 
و تشهدیكداراى

مى باشدسالم یك

ده کهاعرابىنماز 
است و آنرا رکعت
نماز ترتیبمانند 

ظهر و عصر بعد از 
اداءنماز صبح 
مى کنند

و دیكابتداءیعنى
و دتشهیكبا رکعت
سالم و سپس یك

با دو رکعتچهار 
و دو سالم و تشهد

چهار یكبعد از آن 
همچوندیگررکعتى

قبل رکعتچهار 
مى خوانند

شروط نماز

وقت

قبله

پوشاندن عورت 

نمازگذارمکان

بودن پاكطهارت و 

تروكبیاندر شرح و 

تمییزاسالم و 



 دکتر معینی فر -1درس فقه 

35 
 

  مغرب وقت نماز

 رود مغرب بطرف مشرق جانب در سرخى 

  شب نصف تا 

  عشاء وقت نماز

 شود برطرف مغرب طرف در سرخى تا انداخته بتأخیر زمان این از آنرا اگر و است مغرب نماز از شدن فارغ از بعد 

 است افضل

  شب نصف تا 

 صبح وقت نماز

  فجر طلوع از 

 آفتاب طلوع تا 

 وقت نافله ظهر 

 از هنگام زوال آفتاب 

 2/ 7شاخص  سایه یعنى باشدمىدو هفتم « دو قدم» )منظور از  شاخص مقدار دو قدم سایه زمانیکهتا 

 ارتفاع شاخص شود( شود 

 وقت نافله عصر 

 از وقت زوال 

 چهارم قدم شود بمقدارشاخص  سایه که تا هنگامى

در  هک شاخصى ناولیو چون  باشدمىهفتم قامت خودش  یك انسانىقدم هر  آنستکهبه قدم  سبب تعبیر •

 شده است تعبیربه قدم  اشسایهقامت انسان بود الجرم از اجزاء  بمقداراسالم نصب شد، 

 وقت نافله صبح 

 در آسمان ادامه دارد تا ظهور سرخى

  مغرب نافله وقت

 سرخى شدن برطرف تا 

 دارد ادامه مغرب جانب در 

  عشاء نافله وقت

 دارد ادامه عشاء فریضه تا 

  شب نافله وقت

  شب نصف از 

 فجر طلوع تا 
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احکاماز پاره اى
نوافل

د در پنج مورمبتدئهنوافلادای 
:شرحبایناست مکروه

، همبتدئنوافلمقصود از 
است مستحبىنمازهاى

ا آنها رتبرعانمازگذارکه
اینکهبدون مى خواند

ندداشته باشخاصىسبب 

بعد از نماز صبح

پس از نماز عصر

هنگام طلوع آفتاب

در وقت غروب آفتاب

در وسط خورشیدکهوقتىدر 
اشد به زوال بقریبو بایستدآسمان 

خواندن نافله کهمگر در روز جمعه 
نیستمکروهوقت ایندر 

شب را بدون عذر نافله هاى
ود بر نصف شب مقدم نمنمى توان

مهنیآنها را در نیستجائزیعنى
عذرىآورد مگر بجاىاول شب 

فرضاینو در بنمایدآن را ایجاب
تقضاء آنها افضل و بهتر اسنیز

از اول وقت در تأخیرفضیلت
مواردبرخى

خواندن نماز در اول وقت افضل 
مى باشدانداختن آن تأخیراز 

:موارد همچونبرخىمگر در 

هکمى رودعذر داشته و احتمال کسیکه
ل وقت عذرش برطرف شود مثپایانتا 

ال ندارد و احتموضوءبراىآب کسیکه
دیابوقت به آب دست پایانتا مى دهد

دمى کشنانتظار دیگرانکهروزه دارى
وىبا نیزایشانتا کنداو افطار اوّل

فرضایندر اینکهچه نمایندافطار 
ر افطار را بر نماز دوىآنستکهافضل 

دهد  ترجیحوقت اوّل

دمى روناز عرفه به مشعر کهحاجى هائى
ر نماز مغرب و عشاء را دآنستکهافضل 

و در انداختهتأخیربلکهعرفات نخوانده 
مشعر بخوانند

راه های رسیدن به دخول وقت

علم

ظن

داخل + خواندن نماز با ظن
بودن تمام نماز در وقت

نماز صحیح است

داخل + خواندن نماز با ظن
شدن وقت در حین نماز

نماز صحیح است

تمام نماز+ خواندن نماز با ظن
قبل از وقت باشد

اعاده
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 قبله

 

 

 

 پوشش 

 

 

مفهوم قبله

کعبهعین
هکردآن را مشاهده کهکسانىبراى

مشاهد  حکمدر 

جهت آن 
مشاهدغیر

مشاهد  حکمدر کهآنکسغیر

به  وضعیت مکلف نسبت
قبله

آن خطاءبه اشتباه و 
علم داشته باشد  

الزم  سعىاجتهاد و 
است تا قبله را مشخص

کنند

و عالئم  اماراتبواسطه 
ببرندپىبه قبله 

در صورت مفقود بودن 
عالئم الزم است از 

دنماینتقلیددیگرى آن خطاءبه اشتباه و 
علم نداشته باشد  

بر قبلهکهاست جائز
و  کردهبالد اعتماد 

دنکنناجتهاد و تفحّص 

قبله اىاگر به اعتماد 
نماز را خواند و سپس 

وخطاءمعلوم شد قبله 
اشتباه بوده  

از انحرافشصورتیکهدر 
قطه فاصله نبمقدارقبله 

جنوب یاجنوب و مغرب 
و مشرق بوده  

ه در وقت بصورتیکهدر 
اشتباه خود واقف شود 

دکناعاده بایدنمازش را 

نیستقضاء الزم در خارج وقت بفهمد

از حالت اول باشدکمتر
بوده و  صحیحنمازش 

اعاده ندارد

اگر بعد از اتمام نماز  
ه پشت بکهمعلوم شد 

قبله نماز خوانده

نمازش باطل و اعاده آن 
الزم است اگر چه بعد از

وقت باشد
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واجب احکام
شیا پوشساتر

ساترواجب است 
باشد به جزپاك

این سه مورد

باشدجروحو قروحاز خون کهاست نجاستىآن 

باشدزنىدر جامه کهنجاستى
را در دامان کودكطفل و که

اسش لبباینکهمشروط مى پروراند
باشدبیکىمنحصر 

بر زن مزبور واجب 
یكاست در هر روز 

را آب جامه اشبار 
بکشد

کهموردىدر همچنین
نجاست از جامه ازاله

است وجود متعذّر
ته نداشاشکالىنجاست 

و از آن عفو شده از 
صاحب جامه از این رو

ر دمى تواندباب ضرورت 
آن نماز بخواند

شخص در کهآن است اقرب
ه صورت عدم اضطرار نسبت ب

مخیرجامه مزبور پوشیدن
خواندن نماز در آن بیناست 

ور نماز را بطاینکهبینجامه و 
البته در . نمایداداءبرهنه 

ورکوعبراىبایداینصورت
نمایدسجود اشاره 

ساترواجب است 
نباشدغصبى

غیراز ساترکهالزم و واجب است 
غیرحیوانکركپوست و پشم و مو و 

هکباشد مگر خز و سنجاب  اللحممأکول
ر آنها اگکركمو و یاپشم یااز پوست 

ندارداشکالکنندتهیهساترى

ه چهار دست و پا بوده و از آب گرفتداراىکهاست حیوانىخز 
مى شودتذکیهماهىو همچون مى شود

مى باشدجهندهخون داراىکهآبىاست حیوانى: سنجاب

یا ساترواجب احکام
پوشش

شده باشدتهیهمیتهغیراز پوست ساترکهواجب است 

درست شده باشدحریرغیراز ساترشبایدخنثی است یامرد نمازگزاراگر 

دختر بچه باشد وجوب پوشاندن سر از آنها ساقط استیامحض  کنیزنمازگزاراگر 

وشاندبپنیزساق پا را آنکهمگر نیستجائزپا را پوشانده روىتنها کهجامه اىنماز خواندن در 

یا ساتراحکام مستحب 
پوشش

آن مقتضىاز صاحب شرع پیروىو تأسىزیرامستحب است عربىنماز خواندن در نعل 
مى باشد

آنها اگر رنگکهو موزه عباءرنگ نپوشد مگر عمامه و سیاهساترنمازگزارمستحب است 
ندارداشکالىباشد سیاه

ننمایدباشد را به تن نازكکهساترىنمازگزارمستحب است 

نمازگزارمستحب است 
کندتركرا الصمّاءاشتمال

کهلباسىکهآن است الصمّاءاشتمال
ه عبا بنظیرمى پوشاندسرتاسر بدن را 

کهدوش انداخته و سپس دو طرف آن را 
دو جانب راست و چپ بدن را پوشانده از 

ونمایدردّبغل زیرپشت جمع نموده از 
خود قرار دهددوشهاىیکیازروى
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 مكان نمازگزار

 

یا پوششساترمکروهات

امام نباشدیاامام جماعت بوده آنکهاعم از کندتركرا تحنكنمازگزاراست مکروه

کندتركانداختن را عباءاست مکروهامام جماعت باشد نمازگزارصورتیکهدر 

بیاندازدنقاب نمازگزاراست زن مکروه

لثامنمازگزاراست مرد و زن مکروه
ببندند

به دهان کهاست دستمالى: لثام
مى بندند

از هکهستند مکروهزمانىلثامنقاب و 
از آن اگربنابراینقرائت مانع نباشند، 

مى باشندحرام کنندممانعت 

یا پوششساترمکروهات

 باشدمىمکروهغصب یامتّهم است به نجاست کهکسىلباسىنماز خواندن در 

استمکروهو تمثال دارد عکسکهلباسىنماز خواندن در 

داردکراهتمى باشددر آن صورت کهانگشترىنماز خواندن با 

نماز خواندن در قبائى که کمرش را بسته اند در غیر جنگ مکروه است

نمازگزارمکان احکام

باشدغیرغصبىمباح و نمازگزارمکانواجب است 

باشدخالىسرایت کنندهاز نجاست نمازگزارمکانواجب است 

باشدپاكمحل سجده الزم است 

کننداختیارخواندن نماز مسجد را براىکهافضل آن است 
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مراتب مساجد در 
فضیلت

نماز استرکعتمعادل با صد هزار الحرامنماز در مسجد فضیلت

نماز رکعتمعادل با ده هزار النبىنماز در مسجد فضیلت

د و مسجکوفهاز دو مسجد هریكنماز در فضیلت
االقصى

نماز رکعتمعادل با هزار 

نماز رکعتمعادل با صد نماز در مسجد جامع شهر فضیلت

نماز رکعتو پنج بیستمعادل با قبیلهنماز در مسجد فضیلت

نماز رکعتمعادل با دوازده نماز در مسجد بازار فضیلت

نماز زنان در منازلشان فضیلت

نماز در مسجد فضیلتمعادل با 

بیتهاالمرئةمسجد : روایت: دلیل

مسجداحکاماز پاره اى

استمؤکّدساختن مسجد مستحب 

مستحب است مسجد را بدون سقف بسازند

کنندبناءدرب مسجد نزدیكخانه را وضوءمستحب است 

مسجد باال ببرنددیوارمستحب است مناره را با 

از آن خارج وقتىراست خود را گذارده و پاىمى شودداخل مسجد وقتىمستحب است انسان 
گذاردبیرونچپ را پاىمى شود

بنگردنیكخود کفشمستحب است در وقت داخل شدن به مسجد به ته 

بخوانددعاءمستحب است در وقت دخول و هنگام خروج 

بخواندتحیّتنماز بنشینددر مسجد آنکهاز پیشمستحب است 
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از پاره اى
مسجداحکام

نقش و نگار نمودن مسجد با طال حرام است

منقش نمودن حرام استحیواناتمساجد را با صور 

مساجد حرام استتنجیس

ام حرمى شوداستفاده دیگرىضرورىامر یادر مساجد از آنها به عنوان فرش کهریزه هائىاخراج سنگ 
است

استمکروهمرتفع ساختن مساجد 

استمکروهانداختن آب دهان در مساجد 

استمکروهکردنصدا را در مساجد بلند 

استمکروهشپش در مساجد کشتن

استمکروهدر مساجد صنایعو اعمال تیرتراشیدن

استمکروهو اطفال را به مساجد دیوانگانراه دادن 

استمکروهدر مساجد کردننمودن و قضاوت حکم

استمکروهنمودن تعریفرا در مساجد گمشده گان

استمکروهخواندن شعر در مساجد 

استمکروهگفتن دنیوىدر مساجد سخنان 

کهاماکنى
نماز خواندن 

در آنها 
استمکروه

حمّام

ندمى ریزسرگینو قاذوراتدر آنها کهامکنه اىو غائطبیوت

مى افروزنددر آن آتش کهاطاقى

زرتشتىخانه 

مى خوابانندآب آشامیدنبراىشتران را کهمکانى

مثل رودخانه و نهر  مى شودجارىآب در آن کهمکانى

شوره زارزمین

موراندر اطراف سوراخ 

اختیارو برف در حال یخروى

قبور بین
صا بوده اگر چه حائل عحائلىو قبر نمازگزاربینآنکهمگر 
کراهتد فاصله باشذراعنماز گذار و قبر ده بیناگر نیزباشد و 

استمنتفى
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کهاماکنى
نماز خواندن 

در آنها 
استمکروه

در راه و چاه نماز خواندن

در آن استزردشتىکهاطاقىدر 

افروخته شدهکهآتشىبطرف

تصاویرمقابل 

مقابل قرآن

مقابل درب گشوده و باز

مقابل صورت انسان

در آنکهحفره اى)بالوعهاز کهدیوارىمقابل 
دهشمرطوبى( مى ریزندآلوده آبهاىو نجاسات

ندمى گیرو قرار آرمیدهچهارپایانکهمحلّىدر 
مگر در قرارگاه گوسفندان

اشکالىخواندن نماز یهوددر معبد ارامنه و 
شد آلوده به نجاست نباباینکهندارد مشروط 

محاذىیاجلو قرار گرفتن زنان بر مردان 
وهمکراالصحعلىدر نماز ایشانبا بودنشان

:است  که با این دو امر برطرف می شود

زن و مرد همچون پردهبینحائلىواقع شدن 

بینشانذراعفاصله واقع شدن ده 

احکام محل سجده

پاىاگر زن در حال سجده با قدم و 
اشکالىقرار گرفت محاذىمرد 

استصحیحهردوندارد و نماز 

آن گذاردهروىپیشانىکهمحلّى
شامل اینمى کندو سجده مى شود

موارد است

بوده زمیناز جنس 

نکهبایباشد مشروط زمینىگیاهاز 
ومأکولمزبور گیاهو معموال عادتا

نباشدملبوس

درست شدهگیاهاز کهکاغذىبر 
استجائزسجده نمودن 

د آن باشروىنوشته کهکاغذىبر 
استمکروه

نیستجائزبرمعادنکردنسجده 
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 تروك بیان و شرح در

 

 

 شرح و کیفیت نماز

 اذان و اقامه

 

در نماز الزم و 
کهواجب است 

شوندتركامورى

نمازغیرو سخن گفتن به کالم

مى شودمحسوب کثیرو معموال عادتاکهفعلى

مى آیدبحساب طوالنىمعموال کهسکوتى

دنیابراىگریستن

(خنده با صدا)قهقهه 

دو زانو بینهم گذارده و آنها را روىدست راست کفدو رکوعدر حال کهآن است : تطبیق
قرار دهد

قرار بسینهقرار داده و بطور دست دیگرىروىدست را کفاز دو یکىکهآن است )تکتف
تقیهمگر در مورد (  گیرد

توجه به پشت سر نمودن

فردا را روزه مى خواهدکهکسىبراىمگر در خصوص نماز وتر آن هم آشامیدنخوردن و 
اجازه شرب آب در نماز مزبور داده شدهوىبه خصوص کهو تشنه باشد بگیرد

در صحّت 
نماز دو  

دیگرامر 
شرط 
است 

اسالم
یچهبنابراینمسلمان باشد، نمازگزارکهدر صحّت نماز شرط است 

یاملّىاگر چه مرتد )کافرىهیچاز ( نمازغیرچه نماز و چه )عبادتى
مى باشدنبوده اگر چه بر او واجب صحیح( باشدفطرى

وتمییز
تشخیص

در صحّت نماز شرط است
قوه  داراىنمازگزارکه

د،  باشتشخیصو تمییز
نماز سه گروهبنابراین

نیستصحیح

دیوانه

علیهمغمى
(بیهوش)

افعال نماز را از همکهکودکى
نمى دهدتشخیصو تمییز

دهندتمرینبر نماز سالگىطفل را در شش کهسنّت است 
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اذان و 
اقامه  

حکم گفتن اذان و
اقامه در نماز

مى باشدمستحب 

ه اذان و اقامکیفیت

اذان

نیّت

اللّه)تکبیرچهار مرتبه 
( اکبر

شهادتین
تعالىحقّ وحدانیتدو مرتبه شهادت به 

االنبیاءدو مرتبه شهادت به رسالت خاتم 

سه گانهحیعالت

ةالصّالعلىحىّدو مرتبه 

حالفالعلىحىّدو مرتبه 

العملخیرعلىحىّدو مرتبه  تکبیردو مرتبه 

مرتبه تهلیل  دو 
ه یعنى ال اله الّا اللّ

اقامه

نیّت
ه آخر کتهلیلتمامی فصول اذان دو مرتبه به جز 
یکبار باید گفته شود

الصلوةقد قامت العملخیرعلىحىّبعد از 

ه  در اذان و اقامکهفصولىاز غیر
رعاشدیگرىچیزىگفته شد به 

ادت  معتقد بود مانند شهنمیتوان
المؤمنینامیروالیتدادن به 

السّالمعلیه

اذان و اقامه احکاماز پاره اى

نمازهاىحکم اذان و اقامه در 
پنجگانه 

هآنکمستحب بوده اعم از : مصنف
ذارنمازگقضاء باشند یابوده اداء

به جماعت نماز یامنفرد بوده 
بخواند

در جماعت گفتن اذان و : برخی
اقامه واجب است

نمازهاىگفتن اذان و اقامه در 
خصوصا صبح و مغرب جهریّه

استمؤکّدمستحب 

زنان مستحب براىاذان و اقامه 
آهسته  موظّفندمنتهىبوده 

بگویند

رکوعبه کهمادامىاذان و اقامه را فراموش نمود تا نمازگذاراگر 
تداركنماز را بهم زده و آن دو را مى تواندآمد یادشنرفته اگر 

نمایدنمازش را شروع ابتداءو از کند

از جماعت دوممى شوددو نماز جماعت برپا مکانىدر کهصورتىدر 
نفرات جماعت اولباینکهگفتن اذان و اقامه ساقط است مشروط 

نشده باشندمتفرق
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اذان و اقامه احکاماز پاره اى

شائىعنماز )مزدلفهدر عرفات بوده و عصر روز جمعه و عشاء کهکسانىدر نماز عصر عرفه نسبت به 
مى باشداذان ساقط ( مى خواننددر مشعر جاجى هاکه

بگویندمستحب است مردان اذان و اقامه را بلند 

در ( طول دهند اندکىفصول را در اذان بیننموده و وقف اداءحروف اذان و اقامه را روشن )ترتیل
اذان مستحب است

در اقامه مستحب است( فصول در اقامه را طول ندهندبینوقف )حدر

بگویدو اذان بایستدبلندىبر راتبمؤذّن

بگویدو اذان بایستدروبه قبله مؤذّنمستحب است 

اذان و اقامه احکاماز پاره اى

اذان و اقامه با بینمستحب است 
ایسجده یكیانماز رکعتخواندن دو 

یان قدم برداشتیكیانشستن اندکى
ازندبیاندفاصله کردنسکوتلحظه اى

اذان و اقامه نمازکهالزم به توجه است 
دمى باشناخیردوتاىمغرب مختص به 

یااذان و اقامه نماز مغرب بینیعنى
قدم گذاردن یكیاو سکوتاندکى

فاصله شودباید

بگوینداذان و اقامه سخن اثناءدر کهاست مکروه

مستحب است در حال اذان و اقامه گفتن با طهارت باشند

مستحب است غیر مؤذّن فصولى را که مؤذّن مى گوید حکایت کند

حکم ایستادن در نماز

در صورت قدرت  
دبایستمستقالواجب است 

دهدنتکیهبجائىکهبطورى

در صورت عدم قدرت  

ایستادن در بخشی از
نماز

از آن الزم  بعضىدر 
بایستداست 

ایستادن در تمام نماز
ز با حالت نشسته نما

بخواند 

به پهلو بخوابدنشستن در نماز

زبه پهلو خوابیدن نما
بصورتبه پشت و 

بخوابدطاق واز
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 نکته

 .کندالزم است با سر اشاره  دو اینجهت  نمایدو سجود  رکوع تواندنمى نمازگذار که در حاالتى •

 .کندرا باز  هاچشم آندوو سجود ببندد و بمنظور برداشتن سر از  رکوع نیترا به  هااگر از آن عاجز بود چشم •

 

 

  

 

 

نیت

مفهوم نیت
مى خواهدکهرا نمازىنمازگزارالزم است 

یگردو به عبارت کندو قصد نیّتبخواند 
نمایدتعیینآنرا 

کهدیگرىنماز مشخصات تعیینعالوه بر 
ور منظنیّتدر بایدنماز دارد یعنىمنوىّ

شوند 

قضاءیااداء

ندبیاوجوب 

خشنودىعمل را محض رضا و : قربت
انجام دهدحق تعالى

مقصود از : تا فراغت از نماز واجب استنیّتحکماستدامه
کندنمخالف نیتنماز اثناءدر کهآن است نیتحکماستدامه
در مى خواندواجب اداءنماز ظهر کهقصد نمود وقتىمثال 
ندنکنماز عصر بدل یارا به نماز ظهر قضاء نیتایناثناء

االحرامتکبیرةاحکام

فتن واجب گاکبراللّهیعنىاالحرامتکبیرةفعلىو ذکرنماز و قبل از هر ابتداء
است

بگویندعربىبه بایدواجب را اذکارسائرو االحرامتکبیرة

قصد  هکهنگامىیعنىمقارنه باشد االحرامتکبیرةو نیّتبینواجب است : 
و آن را در خاطرش حاضر مى نمایدگفته شد کهخصوصیاتىنماز را با 

بگویدرا االحرامتکبیرةمى کند
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آناحکامقرائت و 

االحرامتکبیرةو دوّم نماز واجب است بعد از اوّلرکعتدر 
کهبخواند مگر در وقت ضرورت کاملسوره یكحمد و 

سوره را نخواندمى تواند

اند،  بخوتسبیحاتیااست حمد کافىو دوّم اوّلرکعتغیردر 
:به این نحوتسبیحات

ال اله اال ، وللّهالحمد، و اللّهسبحان : یعنىبگویندتسبیحچهار 
اکبراللّه، و اللّه

الحمدو اللّهسبحان: بگویندسه مرتبه یعنىبگویندتسبیحنه 
اللّهالّاو ال اله للّه

سه گانه را  اتتسبیحسه مرتبه کهنحو باین، بگویندتسبیحده 
دکنناضافه نیزرا « اکبراللّهو » گفته و در مرتبه سوّم 

حاتتسبیسه مرتبه کهنحو باینبگویندتسبیحدوازده 
بگویندچهارگانه را 

مى باشدتسبیحاتو بهتر از اولىخواندن حمد 

اول و دوم نماز مغرب و عشاء بر  رکعتدر نماز صبح و دو 
نماز وباقىمردان واجب است حمد و سوره را بلند بخوانند و 

نمایندآهسته قرائت مى بایدرا دیگرنمازهاى

نیستبلند خواندن بر زنان واجب 

مردان و زنانوظیفهعمل به بیناست مخیرخنثى

قرائت و  
آن احکام

و سؤال( نماینداداءرا روشن و واضح اعرابىحرکات)وقوف و تعمد بر اعراب  رعایتو ترتیل
متنقآیاتوقتىو کندطلب رحمت میخواندوقتىرحمت را آیات)نقمترحمت و استفاده از 

مى باشنددر قرائت مستحب ( از آن پناه به خدا ببردمى نمایدو عذاب را قرائت 

طوالنىسوره هاىمستحب است در نماز صبح 
متوسط قرائتسوره هاىخوانده و در ظهر و عشاء 

بخوانندکوتاهسوره هاىو در عصر و مغرب کرده

سوره هاىوقت مستحب است ضیقدر مورد خوف 
بخوانندکوتاه

سوره های مستحبی

و  در نماز صبح دوشنبهاتیكو هل اتىسوره هل 
پنجشنبه

ه و  در ظهر و عصر پنجشنبمنافقینسوره جمعه و 
جمعه

در صبح روز جمعه توحیدسوره جمعه و 

در مغرب و عشاء روز جمعهاعلىسوره جمعه و 

واجب نمازهاىدر سجده دارسوره هاىخواندن 
مى باشدحرام 

در شب کهرا نافله اىنمازهاىمستحب است 
دمى خوانندر روز کهرا نوافلىبلند و مى خوانند

نمایندآهسته قرائت 
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احکامقرائت و 
آن 

تىصوربر او واجب است به تعلم آن همّت گمارد و در نیستسوره حمد را بلد کهکسى
هیچبلد هست در نماز بخواند و اگر از آن کهاز آن را مقدارىباشد هر ضیقوقت که

یستنبلد هیچاز قرآن کهصورتىبه قدر آن بخواند و در قرآنىآیاتدیگراز نمى داند
بگویدذکرموظف است بقدر حمد 

و  « لالفیو » چنانچه سوره مى شوندسوره محسوب یك« نشرحالم » و « الضّحىو » سوره 
مى آیندسوره بحساب یكنیز« الیالف» 

ستآنها واجب ابیناللّهبسمبوده و چه متعدد باشند گفتن واحدىسوره مذکورسوره هاىچه 

احکام رکوع

زانو برسدکاسه هاىدستشان به سر دوکفکهخم شوند مقدارىالزم است به رکوعدر 

ساکنبدن آرام و رکوعدر بایدواجب ذکربمقدار
باشد

عبارت است ازرکوعواجب ذکر

بحمدهو العظیمربّىسبحان 

اللّهسه مرتبه سبحان 

ندبگویبتوانند کهذکرىهر مضطرشخص براى
سر از آن بایدرکوعواجب ذکرپس از تمام شدن 

است ساکنبدن آرام و حالیکهبرداشته و در 
بایستند

را سه( بحمدهو العظیمربىسبحان )رکوعذکرمستحب است 
بگویندبیشترمرتبه و 

طاق باشدذکرمستحب است عدد 
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ادامه احکام رکوع

بخواننددعاءرکوعواجب ذکراز پیشمستحب است 

مستحب است در حال رکوع پشت را هموار و مسطّح نمایند

بکشندگردن را رکوعمستحب است در حال 

کنندهمچون دو بال درست هیئتىبا دستها رکوعمستحب است در حال 

زانو قرار دهندکاسهدو روىمستحب است دو دست را بر 

زانو قرار داده سپس دست چپ راکاسهمستحب است اول دست راست را بر 

زانو باز باشندکاسهدر وقت نهادن بر دست هامستحب است انگشتان 

بگویدتکبیربرداشت مستحب است رکوعسر را از وقتى

کندگوشها بلند نرمىدو دست را تا تکبیرمستحب است در وقت 

للّهحمدالو حمدهلمن اللّهسمع : بگویدبدنش آرام است حالیکهدر رکوعمستحب است بعد از سر برداشتن از 
العالمینرب 

باشد جامه اشزیردستش رکوعاست در حال مکروه

احکام دو سجده واجب

بگیرندقرار زمینروىاعضاء هفتگانه  سجدتینواجب است در حال 

بحمدهو االعلىربىسبحان : بگویندرا ذکراینواجب است در سجده 

باشد  ساکنآرام و بایدبدن ذکردر حال سجده و گفتن 

سجده سر از آن بردارندذکرواجب است بعد از اتمام 

بنشینندساکنبدن آرام و حالیکهواجب است پس از سر برداشتن در 

بنشیننداست ساکنبدن آرام و حالیکهدر اندکىبعد از سجده دوم مستحب است 
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احکام دو سجده 
واجب

اذکارواجب سجده ذکرمستحب است زائد بر 
بگویندنیزرا دیگرى

دبخوانندعاءواجب ذکراز پیشمستحب است 

مستحب است  تکبیرچهار سجدتیندر 

بل  ق: عبارتند ازتکبیرچهار 
د از رفتن به سجده اول و بع

از سر برداشتن از آن و قبل
از دوم و بعدبسجدهاز رفتن 

سر برداشتن از آن  

مستحب است مردان در وقت سجده اعضاء خود را از هم دور نگاه 
نچسبانندداشته و بهم 

نگینى  دو زانو نشسته در حالیکه تکیه و س)تورّكدو سجده بین
مستحب است( بدن را روى ران چپ قرار دهند

تشهداحکام 

عبارت است ازتشهدذکر

الوحدهاللّهان ال اله اال اشهد
محمّداان اشهدله و شریك

علىصلاللهمو رسوله عبده
محمّد و آل محمّد

بنشینندتشهدواجب است در حال 

باشدساکنبدن آرام و مى خوانندرا تشهدذکرکهمقدارىواجب است به 

مستحب استتورّكتشهددر حال 

بخواننددعاءو ثناءتشهّدذکرمستحب است زائد بر 
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سالماحکام

سالم دو عبارت دارد و آنها عبارتند از

الصالحیناللّهعباد علىو علیناالسالم

برکاتهو اللّهرحمةو علیکمالسالم
همان سالم واجبنمایندسالم آغاز ایندواز هریكبه 

مى باشدمستحب دیگرىمحسوب شده و 

بنشیندتورّكبصورتنمازگذارمستحب است در حال سالم 

استمستحب( برکاتهو اللّهرحمةو النبىّایهاعلیكالسالم)سالم مشهور 

ا گوشه دو قبله و سپس ببطرفابتداءمنفرد باشد با دادن سالم صورتیکهدر نمازگزارمستحب است 
ندکاشاره خویشو اگر امام جماعت است با تمام رو به طرف راست نمایدراستش اشاره بطرفچشمش 
شخصىوىدر سمت چپ صورتیکهو در کنداست، مانند امام جماعت عمل موظّفنیزمأمومچنانچه 

مى نمایدبه جانب چپ اشاره حالیکهداده در دیگرباشد سالم دیگر

ان و حضرات و فرشتگانبیاءبه کهباشد اینقصدش مى گوید... علیکمالسالموقتىنمازگذار
 .مى دهدو انس و جن مسلمان سالم السالمعلیهمائمه 

هنگام سالم قصدش جواب سالم امام جماعت باشدمأموم

مازسایر مستحبات ن

االحرامتکبیرةدر ترتیل

کندرا بلند دست هاتکبیردر وقت 

روبه دست هاکف
قبله باشند

اشد انگشتان بسته ب
شت باستثناء دو انگ

مستحبکهشصت 
است باز باشند 

مستحب است با 
یرتکبگفتن شش 

تکبیرةاز غیر
توجه و االحرام

ندکالتفات به نماز 

ظَلَمْتُاِنّىسُبْحانَکَاَنْتَاِلّااِلهَال الْمُبینُالْحَقُّالْمَلِکُاَنْتَاَللّهُمَّ: دعای+ تکبیرسه 
اَنْتَاِلّاالذُّنُوبَيَغْفِرُال اِنَّهُذَنْبىلىفَاغْفِرْنَفْسى

دِىُّ مَنْ لَبَّیْکَ وَسَعْدَيْکَ وَالْخَیْرُ فى يَدَيْکَ وَالشَّرُّ لَیْسَ اِلَیْکَ وَالْمَهْ: دعای+ تکبیردو 
ءَ وَال هَدَيْتَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْکَ ذَلیلٌ بَیْنَ يَدَيْکَ مِنْکَ وَبِکَ وَلَکَ وَاِلَیْکَ ال مَلْجَا
 رَبَّ مَنْجا وَال مَفَرَّ مِنْکَ اِلّا اِلَیْکَ سُبْحانَکَ وَحَنانَیْکَ تَبارَکْتَ وَتَعالَیْتَ سُبْحانَکَ

.الْبَیْتِ الْحَرامِ

عَنِیَتَجاوَزَأنْالْمـُحْسِنَاَمَرْتَوَقَدْالمـُسِیءُأَتاكَقَدْمُحْسِنُیا: دعای+ تکبیریك
وَمُحَمَّدوَآلِمُحَمَّدعَلیصَلِّمُحَمَّدوَآلِمُحَمَّدبِحَقِّالْمـُسِیءُاَنَاوَالْمـُحْسِنُأنْتَالْمـُسِیءِ

مِنِّیتَعْلَمُمَاقَبِیحِعَنْتَجَاوَزْ

بِالْغَیْعالِمِوَاالَْرْضَالسَّمواتِفَطَرَلِلَّذىوَجْهِىَوَجَّهْتُ: دعای توجه+ االحرامتکبیرة
ماتىوَمَوَمَحْیاىَوَنُسُكىصَلوتىاِنَّالْمُشْرِکینَمِنَاَنَاوَمامُسْلِماحَنیفاوَالشَّهادَةِ

الْمُسْلِمینَمِنَنَاوَاَاُمِرْتُوَبِذلِکَلَهُشَريکَال الْعالَمینَرَبِّهللِ
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سایر مستحبات نماز

ع در حال قرائت حمد و سوره بطور مربمى خواندنمازش را نشسته کهنمازگزارىمستحب است 
 .یردبگقرار توركبه حالت تشهّدبه دو زانو درآمده و در وقت رکوعنشسته و در حال ( چهار زانو)

کندنگاه سجده اشبه محل ایستادهدر حال نمازگزارمستحب است 

نمایدنگاه قدمشدو بینبه ما رکوعدر حال نمازگزارمستحب است 

کندخود نظر بینىنوكدر حال سجده به نمازگزارمستحب است 

به دامنش بنگردتشهددر حال نمازگزارمستحب است 

ن گذارده و انگشتازانوهاکاسهدو محاذىران هاروىدو دستش را ایستادهمستحب است در حال 
را ببندد

مازسایر مستحبات ن

زانو کاسهدو روىرا دست هارکوعمستحب است در حال 
نمایدباز نیزگذارده و انگشتان و دو شصت را 

محاذىزمینروىرا دست هامستحب است در حال سجده 
دو گوش قرار دهد

راىبولو مى نشیندکهزمانىو تشهدمستحب است در حال 
در وقتکههیئتىدو ران بهمان روىرا دست هاتشهدغیر

بگذاردمى گذاردآنها روىایستادنو قیام

دعاىدوم قنوت را با رکعتمستحب است بدنبال قرائت 
مى خواننددر قنوت کهدعاهائىمرسوم بخواند و افضل 

مى خواننددر آن کهدعائىکمترینوفرج است  و کلمات
مى باشداللّهپنج بار سبحان یاگفتن سه 

اللّهال اله اال : فرج عبارت است ازکلمات
، ظیمالعالعلىاللّه، ال اله اال الکریمالحلیم

وربالسبعالسمواترب اللّهسبحان 
ب و ربینهنو ما فیهنو ما السبعاالرضین
والعالمینرب للّهالحمدو الکریمالعرش

المرسلینعلىسالم 
اند و با او قنوت بخوکردهتبعیتاز امام مأموممستحب است 

اگر چه مسبوق باشد 
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 است مطلوب نماز در آنها ترك که امورى

 

سایر مستحبات نماز

کنددعاءخویشدنیوىمباح امورو دینبراىسزاوار است در قنوت و احوال نماز 

مى شودنماز باطل کندرا طلب حرامىصورتیکهدر 

زهراءحضرت بیحاتتسو سپس تهلیلو بدنبالش تکبیرگفتن سه تعقیباتمستحب است و افضل تعقیب
مى باشدعلیهااللّهسالم 

و سىو ( لّهلالحمد)تحمیدو سه مرتبه سىو تکبیرو چهار مرتبه سى: استچنینتسبیحاتکیفیت
دو ینببجا آورده و شکرخوانده و بدنبال آن دو سجده دعاءو بعد از آن ( اللّهسبحان )تسبیحسه مرتبه 

بمالدبخاكخود را گونه هاىو دو پیشانىسجده دو طرف 

تروكایناز برخى

تقیهگفتن مگر در مورد آمین
ویدبگآمیندر نماز تقیهاگر بدون 

مى گرددنماز باطل 

تركیانماز واجباتعمدىترك
پنجگانه اگر چه ارکاناز یکى

سهوا باشد  

،  نیت: عبارتند ازپنج گانهارکان
و  ، و درکوع، االحرامتکبیرة، قیام

سجده با هم

حدث

اختیارقطع نمودن نماز در حال 
حرام است
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 مستحبات از برخى ذکر و نماز در آداب تتمه

 

 

در نمازمکروهات

التفات و توجه نمودن به طرف راست و چپ

کیشدنخمیازه

کشیدندست را 

نمودنبازى

انداختن  بینىآب 

(رگ انگشتان را در نمودن)انگشتان شکستن

شودتولیدحرف یكکهبطورىکشیدنآه 

شودتولیدحرف یكکهبطورىکردنناله 

و بادغائطمبارزه با ادرار و 

سایر مستحبات نماز

تحب مردان مسولىبچسابنندو به هم کردهرا جمع قدم هایشانایستادنمستحب است زنان در وقت 
نگشت ابینفاصله )فتریكوجب و حداقل آن یكفاصله حداکثرآنها فاصله قرار دهند، بیناست 

مى باشد( و شصتکوچك

زانو بگذارندکاسه هاىباالىرا دست هارکوعمستحب است زنان در حال 

بنشینندخود کپلدو روىآن غیرو تشهدمستحب است زنان در حال 

بنشینندابتداءاز سجود پیشمستحب است زنان 

لند بزمینرا بهم چسبانده و دو سر زانو ها را از رانهایشانتشهدمستحب است زنان در حال خواندن 
نمایند

از مستحب است زنان وقتى مى خواهند از حالت قعود برخیزند دو دست را در دو طرف ستون کرده و
میان در آیند


