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   محمد رضا میرزایی: تهیه و تنظیم 

   درس اول

  تقلید 

  طهارت

 نجاسات

    

   قلیدت

آنان پیروانشان را به راویان حدیث یا یاران نزدیک خود، ارجاع می دادند و گاهی یاران خود را . تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان آغاز شد
در عصر غیبت صغرا نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر .  مردم تشویق می نمودندبه حضور در مساجد و مراکز عمومی براي فتوا دادن و ارشاد

است، مرجع شناخت احکام در موضوعات جدید را فقیهانی معرفی کرده  احساس شد و بنا بر توقیعی که از آخرین امام دوازدهم شیعه نقل شده
  که داراي شرایطی هستند و مردم باید از آنها تقلید کنند 

 کسی که در میان شیعیان مقام مرجع یافت، شیخ طوسی در قرن پنجم بود، علماي دیگر خود را پیرو او دانستند و حکایت کردن از او اولین
اما اصول تقلید عامی از مجتهد در سده دهم بود که شکل روشنی . شود این تقلید، تقلید عالم از عالم خوانده می. بعدها تعبیر به تقلید از او شد

  یافت 

  . تقلید به معنی پیروي و دنباله روي کردن است

ولی در احکام اغلب اوقات باید از شخص متخصص که به .باشد و باید با تحقیق به آنها رسید در مباحث دینی، تقلید در اصول دین جایز نمی
  گویند تقلید نمود  الشرایط یامرجع تقلید می اومجتهد جامع

   مرجع تقلید

یا کتاب استفتائات داشته باشد و داراي پیروانی باشد که در فروع دین ) رساله عملیه(شود که توضیح المسائل  طی گفته میبه مجتهد جامع الشرای
  . و احکام فقهی اسالمی از وي پیروي کنند

  طهارت 

 باشند و از چیزهاي ناپاك آیین مقدس اسالم به پاکیزگی و طهارت بسیار سفارش کرده و از مسلمانان خواسته است که پیوسته پاك و پاکیزه
  . که نجس نامیده می شوند، دوري کنند

  . پاك می باشند مگر اینکه نجاستشان ثابت شود) بجز آنچه که در بحث نجاسات ذکر می گردد ( از نگاه اسالم تمام چیزها 

   کنندگی آنها آشنا شویم اگر چیز پاکی نجس شود، الزم است آن را پاك گردانید، بنابراین باید با مطهرات و چگونگی پاك
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   مطهرات

   آب ●

   زمین ●

   آفتاب ●

   استحاله ●

   انتقال ●

   اسالم ●

   تبعیت ●

   برطرف شدن عین نجاست ●

   استراء حیوان نجاست خوار ●

   غایب شدن مسلمان ●

  غایب شدن مسلمان

مسلمان غایب شود و انسان احتمال دهد آن چیز را ظرف، فرش و چیزهاي دیگري که در اختیار مسلمانی بوده و نجس گردیده، در صورتی که 
  . پاك کرده، پاك است و اجتناب از آن الزم نیست

   راء حیوان نجاست خوارباست

   در اصطالح  حیوان  این به. باشد  می  حرام  آن  گوشت  و خوردن  است ، نجس  کرده  عادت  انسان  نجاست  خوردن  به  که  گوشتی  حالل حیوان
   .شود  می گفته»  جالّل»

   شود و براي  باز داشته  نجاست ي  دوباره خوار از خوردن  نجاست  حیوان  که  است آن» استبرا«شود و   می  پاك  از نجاست  با استبراي  جالّل حیوان
  . بدهد  را از دست  ویژگی  شود تا این  داده  آن  به  پاك  خوراك مدتی

   برطرف شدن عین نجاست

  حیوان نجس گردد، برطرف شدن عین نجاست از بدن او براي پاکی حیوان کافی است اگر بدن 

  تبعیت 

 .چیز نجس دیگر، پاك شود تبعیت آن است که چیز نجسى به واسطه پاك شدن

  .شود آن جا رسیده،پاك مى موقع جوش آمدن به اگر شراب سرکه شود، ظرف آن هم تا جایى که شراب
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شود،  شسته مى دهد، و همین طور کیسه و صابونى که با آن دهند، و دست کسى که او را غسل مى ت را غسل مىیا سنگى که روى آن می تخته
 .شوند بعد از تمام شدن غسل پاك مى

  اسالم  

  . کافر از نجاسات می باشد و تنها راه پاك شدن او اسالم آوردن اوست

  انتقال 

حیوان حساب شود پاك  رد، به بدن حیوانى که خون جهنده ندارد، برود و خون آناگر خون بدن انسان یا خون حیوانى که خون جهنده دا
  . گردد، و این را انتقال گویند مى

  . مثال اگر خون انسان به بدن پشه منتقل گردد دیگر آن خون پاك است

  استحاله 

  . استحاله شده است: اگر جنس چیز نجس به طوري عوض شود که به صورت چیز پاکی در آید پاك می شود و می گویند

  مثل آنکه چوب نجس بسوزد و خاکسترگردد، یا سگ در نمکزار فرو رود و نمک شود، 

  . ولی اگر جنس آن عوض نشود مثل آنکه گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند پاك نمی شود

  آفتاب 

آن محسوب می شوند، با چند شرط به وسیله آفتاب پاك زمین، ساختمان در و پنجره و همه ي چیزهایی که در ساختمان بکار برده شده و جزء 
  می گردند

  اول 
  .آن چیز تر باشد و با آفتاب خشک شود

  دوم 
  . اگر عین نجاست در آن هست، بیش از تابش آفتاب آن را برطرف کنند

  سوم 
  . آفتاب مستقیماً بر آن بتابد و اگر از پشت پرده یا ابر بتابد پاك نمی کند

  چهارم 
  . تنهایی آن را خشک کند و اگر باد هم در خشکانیدن کمک نماید، پاك نمی گرددآفتاب به

  پنجم 
  .آفتاب در یک تابش مستم آنرا خشک کند و اگر در دو روز آن را خشک کند پاك نمی شود

  
   .  درخت و گیاه نیز به واسطه تابش آفتاب پاك می شوند●

  زمین 

   کند   مىزمین با سه شرط کف پا و ته کفش نجس را پاك
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  . اول زمین پاك باشد

  . دوم زمین خشک باشد

  . ي راه رفتن برطرف شودسوم عین نجاست مثل خون و بول، یا متنجس مثل گلى که نجس شده، به واسطه

   آب 

   آب از نظر پاك کنندگی سه قسم است
  اول آب کر 

  نامیده » آب کر« کیلوگرم باشد 419/377حجم آب در صورتی که به مقدار 

  م آب جاري دو

  . آبی که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد آب جاري نامیده می شود

  سوم آب قلیل 

  آب کوزه و لیوان : مانند. نامیده می شود» آب قلیل«آبی که نه کر باشد نه جاري 
  آب کر و آب جاري 

براي پاك کردن .  بو ، رنگ یا مزه آن تغییر کندمگر اینکه بوسیله نجاست،. آب کر یا آب جاري در برخورد با چیزنجس ، نجس نمی شود 
به گونه اي که آب به تمام . آن گاه آن ها را در آب کر یا جاري فرو ببریم. چیزهاي متنجس ابتدا باید عین نجاست را از آن برطرف کنیم

  . جاهاي نجس آن ها برسد

   آب قلیل
اگر چیز نجس را بخواهیم با آب تطهیر کنیم، در ابتدا . است اندك باشدگر چه نج. آب قلیل اگر با چیز نجس برخورد کند، نجس می شود

  . آن گاه یک مرتبه آب روي آن می ریزیم تا پاك شود. عین نجاست را برطرف می سازیم

  . اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست ببارد پاك می شود.  آب باران هم حکم آب جاري را دارد●

  گردیده باید دو مرتبه شسته شود  اگر شی با بول نجس ●

  .  در تطهیر لباس باید آنرا فشار دهیم تا آب داخل آن نیز خارج گردد●

  نجاسات 

  شود  چه که تماس با آن جایز نیست و در صورت تماس، تطهیر الزم است گفته می نجس، در اصطالح فقه اسالمی، به آن  

  نجاسات در فقه شیعه 

   بول ●
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   غائط ●

   منی ●

  مردار  ●

   خون●

   سگ و خوك ●

   کافر ●

   خمر ●

  . خمر، کافر و سگ و خوك در تمام حاالت نجس می باشند و تمام اجزاي بدن آنها نیز نجس می باشد

  . خون، مردار و منی، فقط در صورتی که متعلق به انسان و حیواناتی که خون جهنده دارند باشد نجس است

  . به انسان و یا حیوان حرام گوشت باشد نجس است فقط در صورتی که متعلق ،بول و غائط

   متجنس ●

    اگر چیز پاکی با یکی از نجاسات تماس پیدا کند به گونه اي که رطوبتی از چیز نجس به آن شی پاك سرایت کند آن شی نیز نجس می شود

   درس دوم 

 وضو ، غسل ، تیمم

   وضو   

  انواع وضو 

   وضوي ترتیبی -1
  وضوي ارتماسی -2

   وضوواجبات 

    یره ايبوضوي ج

   مبطالت وضو
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  وضو 

  ها با آب می باشد نماز به معنی شستن صورت و دست وضو یا دست 

  . وضو گرفتن همچنین پیش از طواف کعبه و مس نمودن خط قرآن واجب است. وضو از آداب و عبادات دین اسالم و از مقدمات نماز است

   انواع وضو

   ماسی قابل انجام است وضو به دو صورت ترتیبی و ارت

  وضوي ترتیبی 

   ی آن است که انسان واجبات وضو را به ترتیبی که در ادامه می آید به طور کامل انجام دهد بوضوي ترتی

  واجبات وضو 

  نیت :  اول●

   و عصر وضو بگیریم کافی است الزم نیست براي نیت، کالم و بیانی داشته باشیم بلکه همین اندازه که می دانیم مثال می خواهیم براي نماز ظهر

و  درازى صورت را باید از باالى پیشانى، جایى که موى سر بیرون مى آید تا آخر چانه شست .چانه شستن صورت از باالي پیشانی تا:  دوم●
  . د، وضو باطل استمختصرى از این مقدار شسته نگرد پهناى آن به مقدارى که بین انگشت وسط و شست قرار مى گیرد باید شسته شود و اگر

باید صورت و دست ها را از باال به پایین شست و . شده، الزم است کمى اطراف آن را نیز بشوید براى آنکه یقین کند این مقدار کامال شسته
   .بشوید وضو باطل است اگر از پایین به باال

  انگشتان  شستن دستها از آرنج تا سر:  سوم●

ى اگر ابتدا در موقع وضو باید دستها را تا دستهاى خود را تا مچ شسته  سر انگشتان بشوید و اگر فقط تا مچ را بشوید وضوى او باطل است، حتّ
   .باشد

  مسح سر  : چهارم●

رى پایین  و بنابر احتیاط واجب با دست راست از باال به. آب وضو که در دست مانده مسح کند بعد از شستن هر دو دست، باید جلوى سر را با تَ
 .نمایدمسح 

 مانند زنها -جلوى سر او خیلی بلند است  نیست مسح سر بر پوست آن باشد، بلکه بر موى جلوى سر نیز صحیح است، ولى کسى که موى الزم
  . کرده، پوست سر را مسح نماید  باید بیخ موها را مسح کند، یا فرق سر را باز-
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  مسح روي پاها :  پنجم●

رى آب  سر یکى از انگشتها، تا برآمدگى روى پا مسح کند و بنابر احتیاط  وضو که در دست مانده، روى پاها را ازبعد از مسح سر باید با تَ
 نماید مستحب تا مفصل را مسح

ر باشد که .پا مى کشد، سر یا پا کمى حرکت کند اشکال ندارد اگر موقعى که دست را بر سر یا جاى مسح باید خشک باشد و اگر به قدرى تَ
اگر چیزي بر محل مسح باشد، هرچند از رسیدن آب جلوکیري نکند باید برطرف . اثر نکند ظاهرا وضو باطل است ت، بر آنرطوبت کف دس

  . شود، پس مسح از روي جوراب هرچقدر هم که نازك باشد صحیح نمی باشد

  یره اي بوضوي ج

  .  زخم مى گذارند جبیره نامیده مى شود پارچه باند و یا گچ کـه با آن زخم و شکستگی را مى بندند و دارویی که روى●

 اگر یکی از اعضاي وضو دچار زخم یا شکستگی باشد، و رساندن آب به عضو ممکن نباشد، در این صورت وظیفه ي ما، وضوي جبیره اي ●
  .گرفتن است

ي؛ مثال چسب و یا خود گچ شکستگی بر روي پارچه پاکی و یا چیز دیگر) در قسمتهایی که زخم بانداژ شده (  براي وضوي جبیره اي باید ●
  . دست تر بکشیم

  .  اگر پارچه یا چیزي که روي زخم است، نجس باشد، باید پارچه پاکی رویش بگذاریم و دست تر بر روي آن بکشیم●
د همان قسمت را زخم باشد، به گونه اي که نشود روي آن را مسح کرد؛ چنانچه جایی از محل مسح باقی است بای) محل مسح( اگر سر یا پا ●

مسح کنیم؛ مثال دو انگشت پا زخم و دیگر انگشتان سالم است، باید بر قسمت سالم دست بکشیم و وضو صحیح است، و اگر جاي مسح باقی 
  . نیست؛ مثال تمام پا، باندپیچی شده است، باید روي همان را مسح کنیم

و یا نجس است و امکان تطهیر آن نیست ) ضرر دارد( آن ممکن نیست  اگر روي زخم در محل مسح باز است اما امکان رساندن آب به ●
   ) در ادامه بحث کاملی دز مورد تیمم خواهیم داشت( وظیفه ما تیمم کردن است

  مبطالت وضو 

 وضو را باطل  دفع ادرار و مدفوع، باد معده و روده، خواب، استحاضه، بیهوشی، مستی و جنابت از مواردي است که به عقیده مسلمانان شیعه●
   . کند می

  غسل 

  غسلهاي واجب 

  غسلهاي واجب مشترك بین زنان و مردان 

  غسلهاي خاص زنان غسلهاي مستحب 

  چگونگی انجام غسل 

  غسل ترتیبی 

  غسل ارتماسی
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  غسل  

  شود  فته میاي از اراده قلبی و اجراي عملی در خصوص شستن بدن گ غسل در لغت به معناي شستن است و در اصطالح به مجموعه

  هاي واجب  غسل

  : شوند هفت نوع غسل واجب وجود دارد که خود به دو گروه اصلی تقسیم می

    غسل واجب مشترك زنان و مردان●

   هاي خاص زنان  غسل●

  هاي واجب مشترك زنان و مردان  غسل

   غسل میت ●

    غسل مس میت●

   غسل نذر و عهد و قسم ●

   )ل در مورد این غسل را خواهیم داشت در ادامه توضیحی کام( غسل جنابت ●

   هاي خاص زنان غسل

شود و براساس نوع خون نوع وضعیت جسمی آنان و به تبع آن  هاي خاص زنان به لحاظ خونی است که از اندام تناسلی آنها خارج می غسل
  : سه نوع غسل واجب خاص زنان وجود دارد. حکم وضعی آنها در فقه شیعه متفاوت است

  ض  غسل حی●

   غسل استحاضه ●

    غسل نفاس ●

  هاي مستحب  غسل

  : توان به موارد زیر اشاره کرد هاي مستحب می  غسلٔاز جمله. هاي مستحب بسیاري وجود دارند غسل

   غسل روز جمعه •

   غسل روز عید •

   غسل حج عمره •
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   غسل پس از تغسیل میت •

   غسل پاکیزگی •

    غسل براي حاجت خواستن از خداوند •

  ونگی انجام چگ

  توان انجام داد  به دو صورت می) به جز غسل میت(غسل واجب یا مستحب را 

   اول ترتیبی •

    دوم ارتماسی •

  غسل ترتیبی 

 چپ بدن از گردن ٔ راست بدن از گردن تا کف پا و دست راست و بعد نیمهٔدر غسل ترتیبی باید به نیت غسل، نخست سر و گردن، و سپس نیمه
   . ست چپ را بشویدتا کف پا و د

  غسل ارتماسی 

پس اگر به نیت غسل ارتماسی در آب فراوانی مانند استخر فرو رود کافی .  در غسل ارتماسی باید آب در یک لحظه، تمام بدن را بگیرد●
  . است

 پیش از غسل دادن آن قسمت  در غسل ارتماسی باید بدن پاك باشد ولی در غسل ترتیبی پاك بودن تمام بدن الزم نیست و اگر هر قسمتی را●
   . آب بکشد کافی است

  غسل جنابت 

  . هاي واجبی است که پس از جنب شدن باید انجام شود در شریعت اسالم غسل جنابت، از غسل

  شود  به یکی از دو چیز انسان جنب می

  ) آمیزش( جماع :  الف•

، بالغ باشند یا نابالغ، )عقب(باشد یا در دبر ) جلو(ر زن باشد یا در مرد، در قُبل گاه و یا بیشتر داخل شود، د اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه
  . شوند اگر چه منی بیرون نیاید، هر دو جنب می
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  بیرون آمدن منی بیرون آمدن منی:  ب•

یا بی اختیار، اما رطوبت یا آبی که از انسان ، یا بیداري، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، بااختیار باشد )احتالم( چه در خواب باشد 
داند منی است یا رطوبت دیگر، اگر این شخص مرد و سالم است بایستی آن آبی که بیرون آمده داراي سه عالمت باشد  آید، ولی نمی بیرون می

   .می شود حکم به منی بودن آن 

  . با شهوت بیرون آمده باشد §
  . دهنگام بیرون آمدن جهندگی داشته باش §
  . بعد از بیرون آمدن، بدن سست شده باشد §

 شخص، مردي مریض و یا زن باشد، همین مقدار که آن آب با شهوت بیرون آمده باشد، در جنابت او کافی است و بودن آن دو البته اگر
  عالمت دیگر الزم نیست، 

  تیمم 

 موارد وجوب تیمم 

 چگونگی تیمم 

  چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است

  یمم ت 

گویند که بجاي وضو و یا غسل، در نبودن آب صورت  تیمم به معنی قصد کردن است، ولی در اصطالح شرع، قصد کردن به خاك پاك را می
   . می پذیرد

   در چند مورد باید به جاي وضو و یا غسل تیمم کرد

   پیدا نکردن آب ●

 باشد، باید براي تهیه آب جستجو و تالش کند، تا آنکه از پیدا کردن آب اگر انسان آب کافی براي انجام وضو و یا غسل در اختیار نداشته
  . ناامید شود

  . اگر زمان براي انجام نماز بسیار کم است و یا جستجو براي پیدا کردن آب مشقت بسیار دارد جستجو الزم نیست و نماز با تیمم صحیح است

   مشقت بیش از حد ●

دگی، تهیه آب مشقت بسیاري را براي شخص در پی داشته باشد، الزم نیست آب تهیه کند و نماز با تیمم اگر به خاطر پیري و یا از کار افتا
  . صحیح است

  . اگر تهیه آب الزمه اش پذیرش منّت باشد، الزم نیست براي نماز وضو گرفت و نماز با تیمم صحیح است
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   ترس از ضرر داشتن آب براي سالمتی ●

    نیاز به آب براي حفظ جان●

اگر احتمال دهیم با مصرف آب براي وضو، جان خود، همسر، فرزند و یا دوستانمان به خاطر تشنگی به خطر می افتد الزم نیست وضو بگیریم و 
  . نماز با تیمم صحصح است

   نداشتن وقت براي وضو یا غسل ●

    .  نمازش قضا می شود، باید با تیمم نمازش را بخوانداگر زمان انجام نماز به قدري کم است که اگر بخواهد وضو و یا غسلش را انجام دهد

  طریقه تیمم 

  نیت :  الف●

  . براي تیمم الزم است مشخص کند که این تیمم بدل از غسل است و یا بدل از وضو

  . زدن تمام کف دو دست با هم، بر چیزي که تیمم به آن صحیح است:  ب●

  . روید تا ابروها و باالي بینی طرف آن، از جایی که موي سر میکشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی و دو :  ج●

   . کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ:  د●

  چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است 

  . هک پاك قبل از پخته شدن، صحیح است تیمم به خاك، ریگ، کلوخ و سنگ، و همچنین به آجر، کوزه، سنگ گچ و سنگ آ●

  . تیمم بر سنگهاي معدنی مثل سنگ عقیق صحیح نمی باشد●

   درس سوم 

    نماز

  مقدمات نماز

  واجبات نماز

  مستحبات نماز

  شکیات نماز

          نمازهاي واجب                  مبطات نماز
 نمازهاي مستحب
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  نماز 

 نماز در نزد اهل سنت.(  نماز معادل فارسی کلمه عربی صالة یا صلوة استٔواژه است ان مهم دین اسالمو از ارک مسلمانان هاي نماز از عبادت

   .است  دینٔیکی از فروع دهگانه و در نزد شیعیان )یکی از ارکان خمسه

 مقدمات نماز 

   وضو ●

توضیح تکمیلی این سه عنوان در درس دو بیان ( .اشدکرده ب یا تیمم بایست، بسته به شرایط و موقعیت، وضو، غسل نمازگزار پیش از نماز می
  ) شده است

   رو به قبله بودن ●

  . است، بایستد کعبه، که همان رو به قبلهنمازگزار، باید در هنگام خواندن نماز 

  . او رو به قبله باشدتواند ایستاده و یا نشسته نماز بخواند، باید در حال نماز به پهلوى راست طورى بخوابد که جلوى بدن  کسى که نمى

   لباس نمازگزار ●

همچنین لباس نمازگزار نباید غصبی، از اجزاي مردار، از حیوان حرام گوشت و ابریشم  . عورت باشدٔلباس نمازگزار نیز باید پاك و پوشاننده
   .باشد) در مردان(خاص یا طال بافت

   بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نشده ، نمازش صحیح است اگر لباس را آب بکشد و یقین کند که پاك شده است و با آن نماز

   لباسهاى کوچک نمازگزار که نمی شود با آنها عورت را پوشاند ، مثل جوراب، چنانچه نجس باشد نماز خواندن با آنها اشکال ندارد

   مکان نمازگزار●

و از استقرار داشته باشد مکان نمازگزار باید  همچنین. باشد د غصبینبایبر اساس دستورات اسالمی، محلی که نمازگزار در آن نماز می خواند، 
  .نمازگزاردن در آن جا وجود داشته باشد  نیز باید به گونه اي باشد که امکان وسعتلحاظ

ر مذهب تشیع خاص می توانند تغییر یابند که د موارد فوق شرایط و استثناهاي مخصوص به خود را دارند و همچنین در شرایط و موقعیت هاي
  .این موارد توسط مراجع تقلید مشخص می شوند

  واجبات نماز 

  . واجبات نماز یعنی کارهایی که باید در نماز انجام شود

  .  مورد هستند که این واجبات به دو نوع رکن و غیر رکن تقسیم می شوند11واجبات نماز 

  .کند باطل می روي سهو، نماز را شد و چه ازواجباتی که رکن هستند، کم یا زیاد کردن آنها، چه به عمد با
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رکوع و ، )قیام در هنگام تکبیرة االحرام و قیام متصل به رکوع (نیت، تکبیرة اإلحرام، قیام:  مورد بوده و شامل5واجبات رکن در نماز 
  .  می باشدسجود

  واجبات نماز 

  نیت  �

ی باشد، بلکه همین اندازه که نمازگزار با هوشیاري و قصد نماز، نمازش را شروع نیت به معنی قصد قلبی است و نیازي به زبان آوردن در آن نم
  . کند کافی است

   تکبیرة االحرام �

  . در اول هر نماز را تکبره االحرام می گویند که اعالم بزرگی پروردگارو دوري جستن از تمام قدرتهاي دروغین است) اهللا اکبر(گفتن 

  . یح گفته شود، و اگر به عربى غلط بگوید یا مثال ترجمه آن را به فارسى بگوید صحیح نیستباید این دو کلمه به عربى صح

  . موقع گفتن تکبیرة االحرام باید بدن آرام باشد، و اگر عمدا در حالى که بدنش حرکت دارد تکبیرة االحرام را بگوید، باطل است

  . بیاوریمهنگام اهللا اکبر گفتن مستحب است دستها را تا گوشها باال 

   )ایستادن(قیام  �

ولى قیام در موقع خواندن حمد و . گویند رکن است قیام در موقع گفتن تکبیرة االحرام و قیام پیش از رکوع که آن را قیام متصل به رکوع مى
 . سوره و قیام بعد از رکوع، رکن نیست و اگر کسى آن را از روى فراموشى ترك کند، نمازش صحیح است

  . در حال ایستادن تکبیر گفته است یش از گفتن تکبیر و بعد از آن مقدارى بایستد تا یقین کند کهواجب است پ

  قرائت  �

بعد از تکبراالحرام، انسان باید اول حمد و بعد از آن یک ) صبح ، ظهر و عصر، مغرب ، و عشا ( در رکعت اول و دوم نمازهاى واجب روزانه 
  . ) دانند  دن بخشی از یک سوره را هم کافی میاهل سنت خوان.( سوره تمام بخواند

اگر وقت نماز تنگ باشد یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند، مثال بترسد که اگر سوره را بخواند دزد یا درنده یا چیز دیگرى به او صدمه 
  . بزند، الزم نیست سوره را بخواند

   .مرد موظف است نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند

 . ولى اگر نامحرم صدایش را بشنود، بهتر است آهسته بخواند.تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخواند زن مى

   رکوع �

 . گویند اى خم شود که بتواند دست را به زانو بگذارد، و این عمل را رکوع مى باید به اندازه  بعد از قرائت  در هر رکعت
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  . ندازه رکوع خم شود ولى دستها را به زانو نگذارد اشکال ندارداگر به ا

  . کسی که نمی تواند به مقدار رکوع خم شود باید به هر اندازه که می تواند براي رکوع خم شود

کند بلکه باید تواند آن را رکوع حساب  خم شدن باید به قصد رکوع باشد، پس اگر به قصد کار دیگرى مثال براى کشتن جانور خم شود، نمى
  . بایستد و دوباره براى رکوع خم شود 

در هنگام گفتن اذکار رکوع بدن باید آرام باشد، بنابراین اگر پیش از آنکه بدن در حالت رکوع آرام گیرد ذکر رکوع را بگوید ، یا پیش از 
  . آنکه ذکرش تمام شود سر از رکوع بر دارد نمازش باطل است

   سجود �

براي انجام سجده، نمازگزار باید پیشانی، کف .  هر رکعت از نمازهاى واجب و مستحب بعد از رکوع دو سجده به جا آوردنمازگزار باید در
 ها و سر انگشتان پاها را بر زمین بگذارد؛  دست

ر به آنها اضافه دو سجده روى هم یک رکن است که اگر کسى در نماز واجب عمدا یا از روى فراموشى هر دو را ترك کند یا دو سجده دیگ
  . نماید، نمازش باطل است

  . در حال ذکر سجده، بدن باید آرام باشد

سجده کرد و سجده بر چیزهاى خوراکى و پوشاکى  روید مانند چوب و برگ درخت  باید بر زمین و چیزهاى غیر خوراکى که از زمین مى
قیق و فیروزه باطل است، اما سجده کردن بر سنگهاى معدنى مانند صحیح نیست و نیز سجده کردن بر چیزهاى معدنى مانند طال و نقره و ع

  . سنگ مرمر و سنگهاى سیاه اشکال ندارد

  . سجده بر کاغذ اگر چه از پنبه ساخته شده باشد صحیح است

  تشهد  �

   .به معنی گواهی دادن بر یکتا بودن خدا و پیامبري محمد است

براي تشهد ، انسان باید بعد از سجده دوم بنشیند و .  آخر نمازها قبل از سالم باید انجام شود تشهد در رکعت دوم تمام نمازهاى واجب و رکعت
 در حال آرام بودن بدن تشهد را بخواند 

ا اگر تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشهد را نخوانده، باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و نماز ر
ادامه دهد، اما اگر بعد از رفتن به رکوع یادش بیاید که تشهد را انجام نداده دیگر الزم نیست تشهد را بخواند بلکه بعد از سالم باید دو سجده 

  . سهو بجا آورد

  سالم  �

   .ي خدا، در پایان نمازاش و بر خود و بر سایر بندگان شایسته یعنی درود فرستادن بر پیامبر و خانواده
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  ترتیب  �

  . یعنی این که که کارهاي نماز به ترتیب خودش انجام شود و مثال سالم نماز در ابتداي نماز گفته نشود

   .شود اگر عمدا ترتیب نماز را به هم بزند مثال سوره را قبل از حمد بخواند یا سجود را پیش از رکوع بجا آورد، نماز باطل مى

 رکن بعد از آن را بجا آورد، مثال حمد را فراموش کند و مشغول رکوع شود، نمازش صحیح است اگر چیزى را که رکن نیست فراموش کند و
 . و ترتیب نماز او بهم نخورده است

  مواالت  �

  . بودن اجزاي نماز، بدین معنا که بین کارهاي نماز نباید خیلی فاصله شود  درپی مواالت یعنی پی

  . زند بزرگ مواالت را به هم نمىهاى  طول دادن رکوع و سجود و خواندن سوره

   مستحبات نماز

  مهمترین آنها : براي نماز مستحبات بسیاري ذکر شده که شاید بتوان کفت

   گفتن اذان و اقامه در ابتداي نماز ●

   خواندن قنوت در رکعت دوم نمازهاي روزانه بعد از تمام شدن حمد و سوره ●

  سمع اهللا لمن حمده » و « اهللا اکبر: بعد از رکوع، مستحب است نمازگزار بگوید●

   استغفراهللا ربی و اتوب الیه » و «اهللا اکبر : بعد از سجده، مستحب است نمازگزار بگوید●

  بحول اهللا و قوته اقوم و اقعد :  درهنگام برخاستن از زمین، مستحب است نمازگزار بگوید●

    شکیات نماز

  شکیات نماز

  شک در اصل نماز

  شک در رکعات نماز

 شک در اجزاء از نماز
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گاهی ممکن است نمازگزار در اصل خواندن یا نخواندن نماز شک کند، مثال شک می کند که آیا امروز نماز ظهر و عصر خود را خوانده یا 
از نماز شک کند، نخوانده و گاه در تعداد رکعات نماز شک می کند، مثال نمی داند رکعت سوم نماز است یا چهارم و یا اینکه در انجام جزئی 

  مثال نمی داند تشهد را خوانده یا نه در ادامه سعی می کنیم به ساده ترین شکل، صورت بندي کاملی از شکیات مورد ابتال در نماز را بیان کنیم 

  شک در اصل نماز 

ه آیا نماز عشا را خوانده یا نه؟  شب شک می کند ک9در صورتی که انسان در اصل اینکه آیا نماز خوانده است یا نه شک کند ؛ مثال ساعت 
حکم شک در تمام نمازها در این حال این گونه است که، اگر هنوز وقت نماز باقی مانده باید نماز را بخواند، اما اگر از وقت آن نماز گذشته، 

  . به شک خود اعتنا نکند و دیگر الزم نیست قضاي آن نماز را به جا آورد
  شک در رکعات 

باید این نکته را یادآور شویم که شک در تعداد رکعات، فقط در مورد نمازهاي چهار رکعتی است، بنابراین اگر انسان در در ابتداي بحث 
ار در تعداد رکعات نماز چهار زاگر نماز گ. رکعات نمازهاي دورکعتی و یا سه رکعتی شک کند نماز او باطل است و باید نماز را دوباره بخواند

شک در رکعات، حاالت دیگري نیز دارد که کمتر مورد ابتالست به . ( طبق جدول زیر عمل کند و نمازش صحیح استرکعتی شک کند، باید
   )همین خاطر ما از ذکر آنها صرف نظر کردیم اما در صورت تمایل می توانید به رساله عملیه مراجع رجوع کنید

در حال  شک
  قیام 

   

  

  در ر کوع 

   

  

  در سجده بعد از رکوع 

   

  

بعد از دو سجده در 
 حالت نشسته 

وظیفه نمازگذار در حاالتی که 
 نماز صحیح است

  شک بین 

 4و2

   

 باطل 

   

  باطل 

   

  

   

  باطل 

   

  

   

  باطل 

   

  

   

  صحیح 

  

بنا را بر چهار می گذارد نماز را 
تمام می کند و بعد دو رکعت 

 نماز احتیاط می خواند

  شک بین 

  4و3

  صحیح 

   

  

  صحیح 

   

  

  حیح ص

   

  

  صحیح 

   

  

  صحیح 

   

  

در تمام حاالت بنا را بر چها می 
گذارد، نماز را تمام می کند و 
بعد یک رکعت نماز احتیاط می 

  خواند 

شک بین 
   5و4

   

  

  صحیح 

   

  

  باطل 

   

  

  باطل 

   

  

  باطل 

   

  

  صحیح 

   

  

اگر شک پیش آمده در حالت 
قیام پیش از رکوع پیش آمده 

 را تمام می می نشیند و نماز
کند و بعد یک رکعت نماز 

احتیاط می خواند، و اگر در 
حالت نشسته پیش آمده نماز 

راتمام می کند و بعد دو سجده 
 سهو به جا می آورد 
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  نماز احتیاط و سجده سهو  �

خواندن نماز احتیاط است، باید  که دستور 4و3نماز احتیاط که در جدول باال از آن سخن به میان آمد بدین صورت است که؛ مثال در شک بین 
بعد از سالم نمازبدون اینکه صورت نماز خود را بهم بزندو یا مبطلی انجام دهد برخیزد و بدون اذان واقامه، تکبیر بگوید یک رکعت نماز 

  . بخواند

بسم اهللا ( به جا آورد و بگوید  در حالت نشسته پیش می آید بدین صورت است که؛ بعد از سالم، دو سجده 5و 4و سجده سهو که در شک بین 
  . و بعد بنشیند و دوباره تشهد و سالم را بخواند) و باهللا الهم صل علی محمد و آل محمد

  شک در اجزا 

نکرده است، باید آن را  داند آن جز را به جا آورده است یا نه، اگر جز بعدي را شروع  اگر در انجام جزئی از اجزاي نماز شک کند، یعنی نمی
دهد وصحیح است، مثال اگر پس از سجده و قبل از  شود و نماز را ادامه می  آورد ولی اگر از محل آن گذشته است، به چنین شکی اعتنا نمیبجا

شروع به تشهد، شک کند یک سجده به جا آورده یا دو سجده، باید یک سجده دیگر بجا آورد ولی اگر تشهد را شروع کرده باشد، الزم 
  . انجام دهد ونماز صحیح استنیست سجده دیگري

اگر در صحت جزئی از نماز شک کند، یعنی نمی داندجزئی را که بجا آورده، صحیح انجام داده یا خیر، مثال در صحیح خواندن آیه یا کلمه 
  .می دهداي شک می کند، در این صورت به شک خود اعتنا نمی کند و بنا را می گذارد بر صحیح بودن آن و نماز را ادامه 

   داشته باشیم را بیاوریم شکهایی که نباید به آنها اعتنایی داشتدر پایان این بحث فهرست وار اشاره اي به  ●

  در نماز مستحبی: الف 

  ) امام انجام می دهند را مانیز باید انجام دهیم، اگر چه که ما در صحت آن شک داریموآنچه همه مامومین ( در نماز جماعت: ب 

  ) مثال بعد از سالم نماز شک می کنیم سه رکعت خواندیم یا چهار رکعت ( نماز پس از سالم : ج 

  ) کثیر الشک، الزم نیست به شک خود اعتنا کند ( کسی که در نماز زیاد شک می کند : د 

  مبطالت نماز  �

  : کنند و به آنها مبطالت می گویند عبارتند از برخی از مواردي که نماز را باطل می

   تن هر کدام از شرایط نماز و نمازگزاراز بین رف ●

 . مثال در بین نماز متوجه شود که مکان یا لباسش غصبی است

  باطل شدن وضو  ●

  گفتن آمین بعد از حمد  ●

  ) حتی یک کلمه یا آوایی که مفهومی را برساند( سخن گفتن با دیگران
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  ) گریه با صداي بلند براي امور دنیایی ( خندیدن و گریه کردن  ●

  .منظور از خنده، خندیدنِ با صدا و قهقهه است اما لبخند زدن نماز را باطل نمی کند
اگر براي جلوگیري از صداي خنده، حالتش تغییر کند ، مثال رنگش سرخ شود ، چنانچه از صورت نمازگزار بیرون رود ، باید نمازش را دوباره 

  بخواند 

  خوردن و نوشیدن  ●

  )  اگر بدن رو به قبله باشد و فقط صورت را از طرف قبله برگرداند نیز نماز باطل استحتی( انحراف از جهت قبله  ●

   کم یا زیاد کردن ارکان نماز چه از روي عمد و چه از روي سهو و اشتباه ●

  نمازهاى واجب عبارتند از  �

  ) روزانه(نمازهاي یومیه 

 اند از  ازهاي پنجگانه عبارت بار نماز بخوانند؛ این نم5بر مسلمانان واجب است که روزي 

  . از سپیده دم تا طلوع آفتاب؛ این نماز دو رکعت است: نماز صبح 

  . هنگامی که خورشید در وسط آسمان قرار گیرد تا زمان عصر؛ این نماز چهار رکعت است: نماز ظهر

  . بعد از زمان ظهر تا زمان غروب خورشید؛ این نماز چهار رکعت است: نماز عصر

  . از زمان غروب خورشید تا زمان عشا؛ این نماز سه رکعت است: ربنماز مغ

  . از زمانی که شفق سرخ رنگ آفتاب ناپدید شود تا نیمه شب؛ این نماز چهار رکعت است: نماز عشاء

  . عشا را خواندتوان نماز  توان نماز عصر و بالفاصله پس از نماز مغرب، می شیعیان معتقدند که بالفاصله پس از خواندن نماز ظهر می

به جا ) دو رکعتی( در صورتی که انسان در مسافرت باشد و مسافرت او کمتر از ده روز باشد، نمازهاي چهار رکعتی روزانه را باید شکسته ®
   .آورد 

  کیلوتر حکم مسافر را پیدا می کند25هنگامی که انسان از شهر محل زندگی خود خارج شود بعد از طی فاصله ®

 ) در مسجدالحرام(واجب خانه خدا نماز طواف 

  . شود پس از هفت دور چرخیدن به دور کعبه، یک نماز دورکعتی به نام نماز طواف خوانده می

  نماز میت 

  . توان آن را انجام داد این نماز نیاز به وضو و غسل و غیره ندارد و با کفش می. شود نماز میت، بر مرده گزارده می
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  نماز قضاي پدر و مادر 

هاي دینی  سی که در زندگی خود برخی از نمازهایش را به جا نیاورده، باید پسر بزرگترش آن نمازها را قضاکند که جزئیات آن در کتابک
  . نوشته شده است

  نماز نذر 

ضان ، نماز جعفر گاهی انسان نذر می کند و بر خود واجب می کند که یک نماز مستحبی را بخواند، مثال نذر می کند در پایان ماه مبارك رم
  . طیار را بخواند، اگرچه این نماز مستحب است، اما اکنون به واسطه ي نذر براي این شخص حکم وجوب را پیدا کرده 

  ها  نماز نشانه: نماز آیات 

   :شود نماز آیات به واسطه چهارچیز بر مسلمان واجب می

  ) اگرچه به مقدار کمی باشد(کسوف 

  ) باشداگرچه به مقدار کمی (خسوف 

   لرزه  زمین

  . ها در صورتی که بیشتر مردم بترسند رعد و برق و بادهاي سیاه و سرخ و مانند این

  . این نماز در نزد شیعیان، واجب و در نزد اهل سنت مستحب است

  نمازهاي مستحب �

  .  انجام می دهند نمازهاي مستحبی نمازهایی هستند که مسلمانان براي کسب ثواب بیشتر و نزدیک تر شدن به خداوند

   .نمازهاي مستحبی به صورت دورکعت، دورکعت خوانده می شوند

 . شمار نمازها ي مستحبی زیاد بوده و با توجه به اهمیت زمانی و مکانی و یا انجام کاري مهم ، دستور به خواندن آنها داده شده

  : مهمترین نمازهاي مستحبی عبارتند از  �

  نمازهاي نافله 

  . له از نمازهاي مستحبی هستند که به آن ها نوافل هم گفته می شودنمازهاي ناف

از میان نافله هاي شبانه روزي، نافله شب یا نماز شب نزد مسلمانان از اهمیت بیشتري برخوردار است و در روایت ها بر انجام آن تاکید بیشتري 
  . شده است
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  نماز غفیله 

فرصت خواندن این نماز، از نماز مغرب تا زمانی است . ه بین نماز مغرب و عشاء خوانده می شودنماز غفیله از دیگر نمازهاي مستحبی است ک
  . این نماز دو رکعتی می باشد و دستور مخصوص خود را دارد. که سرخی مغرب از بین برود

  نماز تحیت مسجد 

به مسجد و به قصد تحیت و احترام مسجد خوانده می تَحیت به معناي سالم است و نماز تحیت مسجد نمازي دورکعتی است که هنگام ورود 
  . شود

  نماز عید غدیر 

این نماز دو رکعتی است و بهتر است نزدیک ظهر . نماز عید غدیر یکی دیگر از نمازهاي مستحبی است که در روز عید غدیر خوانده می شود
  . خوانده شود

 نماز وحشت 

  . تحبی است که دو رکعت دارد و در شب اول قبر براي میت خوانده می شودنماز وحشت یا نماز شب اول قبر، از نمازهاي مس

  نماز اموات 

  . نماز اموات از دیگر نمازهاي مستحبی است که براي درگذشتگان خوانده می شود

  نماز زیارت معصومین 

  . د و هر کدام آداب خاص خود را داردنماز زیارت معصومین، به نمازهاي مستحبی گفته می شود که به نیت زیارت معصومین خوانده می شو

  نماز شکر 

  . نماز شکر از نمازهاي مستحبی است که در هنگام حاصل شدن نعمت یا دفع بال خوانده می شود

  نمازهاي ماهانه 

آن ماه از دیگر نمازهاي مستحبی است که بعضی از آن ها در تمام ماه ها مشترك هستند و برخی براي هر ماه و همچنین روزهاي مشخص 
  . آداب خاص خود را دارند

  درس چهارم 

  نماز جماعت ، نماز جمعه ، نماز آیات و نماز عیدین 

 نماز قضا 

  نماز جماعت  
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  نماز جماعت 

  نماز جماعت در روایات 

  نیت در نماز جماعت 

  چگونگی نماز جماعت 

  شرایط مکانِ امام و مامون در نماز جماعت 

   ديتبدیل نماز جماعت به نماز فرا

  مستحبات در نماز جماعت 

 مکروهات در نماز جماعت 

   

  نماز جماعت 

نماز جماعت آن است که انسان نمازه واجب خود را به جاي فرادا خواندن به امام جماعت اقتدا کند و با شرایطی که در ادامه می اید نماز را به 
   پایان برساند

  جایگاه نماز جماعت در روایات 

فارش به نماز جماعت، کثرت روایات بقدري زیاد می باشد که بیان آنها خود جزوه اي مستقل می طلبد، و در مورد ثواب در مورد اهمیت و س
  نماز جماعت به یک روایت بسنده می کنیم 

اگر دو نفر اقتدا در روایتی وارد شده است که اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند ، هر رکعت از نماز آنان ثواب صد و پنجاه نماز دارد و 
کنند هر رکعتی ثواب ششصد نماز دارد و هر چه بیشتر شوند ، ثواب نمازشان بیشتر می شود تا بده نفر برسند و عده آنان که از ده گذشت ، اگر 

    .بنویسندتمام آسمانها کاغذ و دریاها مرکب و درختها قلم و جن و انس و مالئکه نویسنده شوند ، نمی توانند ثواب یک رکعت آن را 

  نیت در نماز جماعت 

 انسان باید براي نماز جماعت به امامی که بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل و حالل زاده می باشد و نماز را بطور صحیح می خواند ●
  اقتدا کند 

  . ولی دانستن اسم او الزم نیست.  براي اقتدا کردن، ماموم باید امام را معین نماید ●

   .وم نباید تکبیره االحرام را پیش از امام بگوید مأم●

  چگونگی نماز جماعت 
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، بعد از تکبره الحرام ، حمد و سوره را نمی خواند و بقیه افعال نماز را همراه با  اگر مامون از ابتداي رکعت اول به امام اقتدا کند●
   دهد و نمازش را به پایان می رساند امام به نحو کامل انجام می

، قنوت و تشهد را با امام میخواند و احتیاط آن است که موقع خواندن تشهد انگشتان دست و سینه پا را به ر در رکعت دوم اقتدا کند  اگ●
د زمین بگذارد و زانوها را بلند کند ، و باید بعد از تشهد با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند ، واگر براي سوره وقت ندارد ، حمد را تمام کن

  . و در رکوع یا سجده خود را به امام برساند ، و گرنه باید نیت فرادي کند و نمازش صحیح است 

اگر موقعی که امام در رکعت دوم نماز چهار رکعتی است اقتدا کند ، باید در رکعت دوم نمازش که رکعت سوم امام است بعد از دو سجده 
 ، و چنانچه براي گفتن سه مرتبه تسبیحات وقت ندارد ، یک مرتبه بگوید و در رکوع یا سجده بنشیند و تشهد را به مقدار واجب بخواند وبرخیزد

  . خود را به امام برساند 

 ، باید حمد و سوره را بخواند و اگر براي سوره وقت ندارد ، باید حمد را تمام کند ودر  اگر در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کند●
  . مام برساند ، ولی اگر در سجده به امام برسد ، بهتر است که احتیاطا نماز را دوباره بخواند رکوع یا سجده خود را به ا

اگر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد و مأموم بداند که اگر اقتدا کند و حمد را بخواند به رکوع امام نمیرسد ، بنابر احتیاط واجب باید صبر 
   .نماید کند تا امام به رکوع رود ، بعد اقتدا 

  جایگاه امام و مامون در نماز جماعت 

  اشکالی ندارد ) مثل طبقات مسجد (  جایگاه ایستادن امام در نماز نباید از جایگاه مأموم بلند تر باشد، ولی بلند تر بودن متعارف جایگاه ماموم ●

   مأموم نباید جلوتر از امام بایستد ●

یشتر از یک قدم بزرگ فاصله باشد و اگر در بین نماز چنین فاصله اي ایجاد شود ادامه نماز به شکل  بین مأموم و امام و بین مأمومین نباید ب●
   فرادي صحیح می باشد

  تبدیل نماز جماعت به فرادي 

   . انسان در بین نماز جماعت میتواند نیت فرادي کند ●

 نیست حمد وسوره را بخواند ، ولی اگر پیش از تمام شدن حمد و  اگر مأموم به واسطه عذري بعد از حمد و سوره امام نیت فرادي کند الزم●
   .سوره نیت فرادي نماید ، باید مقداري را که امام نخوانده بخواند 

  احکام نماز جماعت 

 باید حمد و  مأموم باید غیر از حمد وسوره همه چیز نماز را خودش بخواند ، ولی اگر رکعت اول یا دوم او رکعت سوم یا چهارم امام باشد ،●
  . سوره را بخواند 

 اگر به خیال این که امام در رکعت اول یا دوم است حمد و سوره نخواند و بعد از رکوع بفهمد که در رکعت سوم یا چهارم بوده نمازش ●
  ولی اگر پیش از رکوع بفهمد ، باید حمد و سوره را بخواند و اگر وقت ندارد ، فقط حمد را بخواند . صحیح است 
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فقط وقتی امام در حال خواندن حمد و سوره یا در حال رکوع است، ماموم می تواند به امام اقتدا کند، بنابراین اگر امام در حال خواندن  ●
  . تسبیحات اربعه است ماموم باید صبر کند تا امام به رکوع رود و در هنگام رکوع به امام اقتدا کند

کند و برکوع امام برسد ، اگر چه ذکر امام تمام شده باشد ، نمازش بطور جماعت صحیح است و  اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا ●
  . اما اگر به مقدار رکوع خم شود و برکوع امام نرسد نمازش بطور فرادي صحیح میباشد و باید آن را تمام نماید . یک رکعت حساب میشود 

ی بعد از امام بجا آورد ، بنابراین اگر عمدا پیش از تمام شدن حمد و سوره ي امام به رکوع رود  ماموم باید اذکار و افعال نماز را با امام یا کم●
  نمازش باطل است 

 اگر سهوا پیش از امام سر از رکوع بردارد ، چنانچه امام در رکوع باشد ، باید به رکوع برگردد و با امام سر بردارد و در این صورت زیاد ●
  . از را باطل نمیکند ولی اگر به رکوع برگردد و پیش از آن که به رکوع برسد ، امام سر بردارد نمازش باطل است شدن رکوع که رکن است نم

   . اگر پیش از امام به سجده رود ، احتیاط واجب آن است که سر بردارد و با امام به سجده رود و اگر بر نداشت نمازش صحیح است ●

  . الم دهد نمازش صحیح است  اگر مأموم پیش از امام عمدا هم س●

  مستحبات در نماز جماعت است 

   مستحب است نمازهاي واجب خصوصا نمازهاي یومیه را به جماعت بخوانند ●

   اگر مأموم یک نفر باشد ، مستحب است طرف راست امام بایستد ●

  . د وشانه آنان ردیف یکدیگر باشد اند فاصله نباش  مستحب است صفهاي جماعت منظم باشد وبین کسانی که در یک صف ایستاده●

  .  مستحب است بعد از گفتن قد قامت الصاله مأمومین برخیزند ●

تر است رعایت کند و عجله نکند تا افراد ضعیف باو برسند و نیز مستحب   مستحب است امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران ضعیف●
  . است قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد 

  .  باید در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر حمد و سوره نخواند و مستحب است به جاي آن ذکر بگوید  مأموم●

  .  وقتی که جماعت برپا می شود ، مستحب است کسی که نمازش را فرادي خوانده دوباره با جماعت بخواند ●

   مکروهات در نماز جماعت

 .  تنها بایستد  اگر در صفهاي جماعت جا باشد ، مکروه است انسان●

  .  مکروه است مأموم ذکرهاي نماز را طوري بگوید که امام بشنود ●

   نماز جمعه 
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  نماز جمعه 

  نماز جمعه در آیات و روایات 

  تاریخچه 

  چگونگی برگزاري 

  برخی از احکام 

  نماز جمعه 

مال و آداب خاصی بیان گردیده که یکی از مهمترین در اسالم در میان روزها ، روز جمعه از اهمیت خاصی برخوردار است براي آن روز اع
   این اعمال، نماز جمعه می باشد

این نماز باید حتماً به صورت جماعت خوانده شود . کنند نماز جمعه نمازي است که مسلمانان هر جمعه، اول ظهر و به جاي نماز ظهر برگزار می
   .توان آن را خواند و به تنهایی نمی

قبل از شروع .  است و دو قنوت مستحبی دارد، یکی در رکعت اول، قبل از رکوع و دیگري در رکعت دوم، پس از رکوعنماز جمعه دو رکعت
 . نماز نیز خواندن دو خطبه، توسط امام جمعه، واجب است

  نماز جمعه در آیات و روایات 

چون براي نماز جمعه ندا درداده شد به سوي ذکر  اید اي کسانی که ایمان آورده:  جمعه در قرآن چنین آمده استٔ سوره10 و 9 در آیات ●
زمین پراکنده گردید و فضل  روي و چون نماز گزارده شد در) 9(واگذارید، اگر بدانید این براي شما بهتر است  خدا بشتابید و داد و ستد را

   .باشد که شما رستگار گردید  خدا را جویا شوید و خدا را بسیار یاد کنید،

  . سالم، نماز جمعه را حج مساکین دانسته و آنرا موجب آمرزش گناهان شمرده است پبامبر ا●

شود از خوردن آن قبل از نماز جمعه خودداري کنید تا   از علی بن ابیطالب نقل شده است که چنانچه غذا و دارویی سبب ضعف در شما می●
  . روند که زودتر در نماز جمعه حاضر شوند میو کسانی زودتر به بهشت . مبادا از شرکت در نماز جمعه محروم شوید

  . کرده است  نماز جمعه میٔ آمده است که موسی کاظم از روز پنجشنبه خود را آماده●

  نگاهی به تاریخچه نماز جمعه 

قف کرد تا علی بن ابیطالب و اي به نام قبا تو پیامبر اسالم در راه هجرت به یثرب که پس از ورودش شهر پیامبر یا مدینۀ النبی نامیده شد، در محله
  . فاطمه زهرا و تعدادي از مسلمانان به او بپیوندند

. پیامبر اسالم که روز دوشنبه وارد محله قبا شده بود، تا روز پنجشنبه با مردم آن قبیله نماز گزارد و همراه آنان، نخستین مسجد اسالم را بنا کرد
  . دي رانوناء همراه مردم مدینه نخستین نماز جمعه را، اقامه کردسپس روز جمعه، به سوي مدینه حرکت کرد و در وا
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  اولین نماز جمعه در ایران 

   .برگزار شد به امامی آیت اهللا طالقانی 1357 مرداد 25در  نخستین نماز جمعه در ایران

به مکان دائمی برگزاري نماز  س این مکانبرگزار شد و از آن پ در زمین فوتبال، دانشگاه تهران مکان برگزاري نخستین نماز جمعه در ایران
  .شد چنین نماز عید فطر جمعه و هم

 چگونگی برگزاري نماز جمعه 

خواندن دو خطبه، توسط خطیب .  نمازگزاران باید دو خطبه را در حالت آرامش گوش دهندٔشود و همه  اول آغاز میٔ نمازجمعه با خطبه●
 نماز ٔشود، دو خطبه از آنجایی که نماز جمعه به جاي نماز ظهر خوانده می. شود ها نماز شروع می هجمعه، قبل از نماز، واجب است و پس از خطب

تر موارد خطیب و  در بیش. شود به جاي دو رکعت اول نماز ظهر و نماز دو رکعتی جمعه، به جاي دو رکعت دیگر نماز ظهر در نظر گرفته می
  . امام جمعه یک نفر هستند

  . شود  اول یا هر دو خطبه نرسد، بازهم، شرکت در نماز جمعه فضیلت دارد و جایگزین نماز ظهر می اگر کسی به خطبه●

بعد از نیت و آغاز نماز و تکبیرةاالحرام، امام جماعت سوره مبارکه حمد و پس از آن سوره مبارکه جمعه یا .  نماز جمعه دو رکعت است●
  . ت کنندخواند و مأمومین باید سکو سوره اي دیگر را می

ایستند و   که قنوت انجام شد، نوبت رکوع است و بعد از رکوع می شود و بعد از این که حمد و سوره خوانده شد، قنوت گرفته می  بعد از این●
  روند  سپس دو بار به سجده می

 سوره دیگر توسط امام جمعه خوانده ها انجام شد، در رکعت دوم، سوره مبارکه حمد و بعد از آن سوره منافقون یا که سجده  بعد از این ●
  . کنند ها سکوت می شود و مأموم می

  . روند گیرند و بعد از قنوت، به سجده می روند، سپس قنوت می شدن حمد و سوره به همراه جماعت، به رکوع می  در این مرحله پس از تمام●

  شود و پایان نماز   بعد از دو سجده هم تشهد و سالم خوانده می●

  ی احکام برخ

حداقل تعداد افراد، براي برپایی نماز جمعه، پنج نفر . توان آن را خواند  این نماز باید حتماً به صورت جماعت خوانده شود و به تنهایی نمی●
  . باشد، یعنی یک نفر امام، و چهار مأموم می

  .  تمام شرایطی که در نماز جماعت باید رعایت شود، در نماز جمعه هم معتبر است●

دلیل آن این است که نماز جمعه .  از نگاه شیعیان ، نمی شود در منطقه اي که نماز جمعه خوانده می شود ، نماز جمعه دیگري هم خواند●
  باشکوه برگزار شود 

  . بین دو نماز جمعه، حداقل باید یک فرسخ فاصله باشد در غیر این صورت نماز جمعه اي که دیرتر شروع شده باطل است●
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تواند امام  ل تسنن معتقدند، نماز جمعه را می توان در هر شهر و در هر مسجدي برگزار کرد و هر شخص مورد تایید یک مسجد، میولی اه
  .  آن مسجد شود اهل تسنن نماز جمعه را واجب می دانند ولی بیشتر مراجع شیعه آن را در زمان غیبت امام، مستحب می دانندٔجمعه

  امام جمعه 

  . معموالً خطیب و امام جمعه یک نفر هستند. شخصی است که امامت نماز جمعه را به عهده دارد امام جمعه، ●

  نماز آیات 

  نماز آیات 

  چرایی و چگونگی نمازآیات 

  قنوت در نماز آیات

  نماز آیات 

گزاردن . رکعت نماز آیات بجا آورندوقتی خورشید یا ماه بگیرد یا زلزله اي رخ دهد، بر خدا پرستان است که به خداي خود پناه آورده، دو 
  .چنین نمازي کنایه از این است که اینگونه حوادث نشانه هایی از قدرت الهی و نظم و حساب دقیق عالم طبیعی است

رافات و خیال هاي بیهوده باز می دارد و متوجه آفریدگار هستی می نماید و همچنین سبب فرونشستن  ترس و خواندن این نماز، انسان را از خُ
   .دلهره وآرامش دل ها می شود

   چگونگی نماز آیات

  نماز آیات دو رکعت است و به دو صورت می توان آن را انجام داد 

در نماز آیات هر رکعت پنج رکوع دارد و در شکل اول قبل از هر رکوع حمد و سوره خوانده می شود و بعد از رکوع پنجم به سجده رفته و 
  دوم را هم به همین شکل به پایان می رسانیم بعد برمی خیزیم و رکعت 

در شکل دوم سوره اي را پنج قسمت کرده و قسمت اول را قبل از رکوع اول، بعد از حمد می خوانیم وبه رکوع می رویم، سپس از رکوع 
ن را می خوانیم و باز به برخاسته و بدون خواندن حمد قسمت دوم آن سوره را می خوانیم و به رکوع می رویم، پس از رکوع قسمت سوم آ

  . رکوع می رویم سپس می ایستیم و همچنین تا رکوع پنجم و سپس به سجده می رویم و رکعت دوم را هم به همین ترتیب بجا می آوریم

  اکنون به عنوان نمونه، نماز آیات را به شکل کوتاه آن با تقسیم سوره اخالص بیان می کنیم
  .ع می کنیم با گفتن اهللا اکبر نماز را شرو●
  . بعد از تکبیر، سوره حمد را می خوانیم و پس از حمد بسم اهللا الرحمن الرحیم را می گوییم●
  ).در تمام رکوع ها باید ذکر رکوع گفته شود( سپس به رکوع می رویم ●
  .قل هو اهللا احد:  از رکوع سر بر می داریم و بدون آنکه سوره حمد را بخوانیم، می گوییم●
  .ع دوم می رویمبعد به رکو●
  .اهللا الصمد:  پس از رکوع دوم می خوانیم●
  . باز به رکوع می رویم●
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  .لم یلد ولم یولد:  پس از رکوع سوم می خوانیم●
  .ولم یکن له کفواً احد:  باز به رکوع رفته، پس از رکوع چهارم می خوانیم●
  .ویم سپس رکوع پنجم را بجا آورده، سر از رکوع برداشته و به سجده می ر●
   . پس از سجده دوم، یک رکعت دیگر، مانند رکعت اول بجا می آوریم و با تشهد و سالم، نماز را تمام می کنیم●

   قنوت نماز آیات

   . در نماز آیات خواندن قنوت مستحب است و زمان آن، در رکعت دوم، بعد از تمام شدن سوره، قبل از رکوع پنجم، است●

 ات زوج نیز قنوت را به جا آوریم البته می توانیم در تمام رکع

  نماز عید فطر و قربان 

  نماز عید فطر و قربان 

  عید فطر 

  تعیین روز عید فطر 

  عید قربان 

  آداب و سنن روز عید 

  چگونگی نماز عید فطر و قربان 

  برخی احکام نماز عید فطر و قربان 

  

  نماز عید فطر و عید قربان 

  و به یک صورت برگزار می شود که در ادامه بیان خواهیم کرد نماز عید فطر و عید قربان هر د●

   عید فطر

پرداخت زکات فطره در . کنند در این روز، روزه حرام است و مسلمانان نماز عید برگزار می. روز اول ماه شوال و در پایان ماه رمضان است●
  . این روز بر مسلمانان واجب است

  تعیین روز عید فطر 

همواره در کشورهاي مسلمان، بر حسب موقعیت مکانی آن . پیوندد  شرط اعالم ماه شوال با رویت هالل ماه به وقوع میجایی که  از آن●
کشور، رویت هالل ماه اول ماه شوال و روز عید فطر متغیر است به صورتی که ممکن است به طور مثال در عربستان سعودي روز دوشنبه روز 

  تعیین عید فطر بر عهده حاکم شرع است . ز سه شنبه روز عید فطر اعالم شودعید اعالم شود اما در ایران رو
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  عید قربان 

ربان یا گوسپند کُشان●    .است شماري اسالمی یکی از روزهاي فرخنده در گاه   عید قُ

  .شود مانان جشن گرفته میو فرزندش اسماعیل، توسط بسیاري از مسل روز دهم ماه ذي الحجه، مصادف با عید قربان است که به یاد ابراهیم

واجب است، اما بسیاري از مسلمانان در  در مراسم حج البته برگزار کردن مراسم قربانی در این عید بر همه واجب نیست و تنها بر زائران کعبه
  کنند تقسیم می را قربانی کرده و گوشت آنرا بین همسایگان و مستمندان یا شتري سراسر جهان در این روز، گوسفند، گاو

  آداب و سنن در روز عید 

   تکبیر ●

  . شود ها و کوچه و بازار خوانده می هاي مسلمانان در روز عید ، تکبیر است و قبل از شروع نماز، در خانه از سنت

   اهللا أکبر اهللا أکبر اهللا أکبر

   ال إله إال اهللا

  وهللا الحمد اهللا أکبر کبیراً 

  غسل ●

هاي  غسل عید، از سنت.  که مسلمانان در روز عید فطر و عید قربان، تن خود را در آب بشویند و غسل کننددر متون اسالمی، توصیه شده است
تواند قبل از اذان صبح انجام  برخالف غسل جمعه، غسل عید می. مسلمانان در روز عید است و در آن فرقی بین مردان، زنان و کودکان نیست

  . هاي روز عید فطر است کردن نیز از سنتعالوه بر غسل، عطر زدن و مسواك . گیرد

   چگونگی نماز عیدین

  نماز عید فطر و قربان دو رکعت است ●

 در رکعت اول بعد از خواندن حمد و سوره باید پنج تکبیر بگوید، و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعداز قنوت پنجم تکبیري بگوید و ●
  یزد، به رکوع رود و دو سجده بجا آورد و برخ

 در رکعت دوم ، چهار مرتبه تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده ●
   .بجا آورد و تشهد بخواند و نماز را سالم دهد

 د امید ثواب بخوانند  در قنوت نماز عید هر دعا و ذکري بخوانند کافی است ولی بهتر است این دعا را به قص●

   اللهم اهل الکبریاء و العظمۀ و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمۀ و اهل التقوي و المغفرة اسألک بحق هذا الیوم الذي



 ٢٩

ی کل خیر جعلته للمسمین عیدا و لمحمد صلی اهللا علیه و آله ذخرا و شرفا و کرامۀ و مزیدا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی ف
اخلت فیه محمدا و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتک علیه و علیهم اللهم انی اسألک خیر ما 

  .سألک به عبادك الصالحون و اعوذ بک مما استعاذ منه عبادك المخلصون

  احکام نماز عید قربان و فطر 

و . ام زمان علیه السالم واجب است و باید به جماعت خوانده شود، و در زمان غیبت مستحب می باشد نماز عید فطر و قربان در زمان حضور ام●
   .احتیاط واجب آن است که آن را به جماعت نخوانند، ولی به قصد رجاء مانع ندارد

  . وقت نماز عید قربان از اول آفتاب روز عید است تا ظهر●

   .ر است که در رکعت اول آن، سوره اعلی و در رکعت دوم سوره شمس را بخوانند نماز عید سوره مخصوصی ندارد، ولی بهت●

  .مستحب است در روز عید فطر قبل از نماز عید به خرما افطار کند، و در عید قربان از گوشت قربانی بعد از نماز قدري بخورد●

   حیح است اگر قرائت یا تکبیرات یا قنوت ها را فراموش کند و بجا نیاورد، نمازش ص●

  احکام نماز قضا 

   

  نماز قضا  

  احکام نماز قضا 

  احکام نماز قضاي پدر ومادر 

   نماز قضا

 . کسى که نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده، باید قضاى آن را بجا آورد، اگرچه در تمامِ وقت نماز خواب بوده باشد●

 . وده، باید قضاى آن را بخواند اگر بعد از وقت نماز بفهمد، نمازى که خوانده باطل ب●

  احکام نماز قضا 

 قضاى نمازهاى یومیه که در اداى آنها ترتیب شرط است، مانند ظهر و عصر از یک روز و مغرب و عشا از یک شب، باید به ترتیب خوانده ●
  شود 

 
لى، قضاى نماز روز اول  اگر نماز ظهر یک روز و نماز عصر روز دیگر، قضا شده است، چنانچه دو نماز چهار رکعتى● ت اینکه اوبخواند به نی 

   .و دومى قضاى نماز روز دوم باشد کافى است

 اگر یک نماز ظهر و یک نماز عشا، یا یک نماز عصر و یک نماز عشا قضا شود و نداند کدام اول قضا شده است، بنابر احتیاط مستحب ●
  رده است طورى آنها را بخواند که یقین کند به ترتیب بجا آو
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 کسى که مى داند یک نماز چهار رکعتى نخوانده، ولى نمى داند نماز ظهر است یا عصر، اگر یک نماز چهار رکعتى به نیت قضاى نمازى ●
 .که نخوانده، بجا آورد کافى است

 
 .ام آنها را خوانده استکسى که نمی داند چند نماز از او قضا شده، بنابر احتیاط مستحب به قدرى نماز بخواند تا یقین کند تم●

 
و همچنین اگر یک .  کسى که یک نماز قضا یا بیشتر از روزهاى پیش دارد، الزم نیست اول آن را بخواند و بعد مشغول نماز آن روز شود●

  نماز، از همان روز از او قضا شده باشد، الزم نیست اول نماز قضا شده را بجا آورد، اگرچه بهتر این است 

 .نسان زنده است، اگرچه از خواندن نمازهاى قضاى خود عاجز باشد، دیگرى نمى تواند نمازهاى او را قضا نماید تا وقتى ا●

 
و الزم نیست هردو یک نماز را بخوانند، مثال اگر نماز قضاى .  نماز قضا را با جماعت مى شود خواند، چه نماز امام جماعت ادا باشد یا قضا●

  .امام بخواند، اشکال نداردصبح را با نماز ظهر یا عصر 

   کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند ●

   نماز قضاى پدر و مادر

 اگر پدر، نماز و روزه خود را بجا نیاورده باشد، چنانچه از روى نافرمانى، ترك نکرده ، بر پسر بزرگتر واجب است آن را بعد از مرگش بجا ●
 . و اگر بدون عذر ترك کرده باشد، بنابر احتیاط مستحب بر پسر بزرگتر است آن را قضا کند. دآورد، یا براى آن اجیر بگیر

 . اگر پسر بزرگتر، شک دارد پدر و مادرش، نماز و روزه قضا داشته اند یا نه، چیزى بر او واجب نیست●

 
 اند یا نه، چیزي بر او واجب نیست ، اما مستحب است قضا  اگر پسر بزرگتر بداند پدر و مادرش، نماز قضا داشته اند و شک کند به جا آورده●

 .نماید

 
 اگر پسر بزرگتر، بخواهد نماز پدر و مادر را بخواند، باید به تکلیف خود عمل کند، مثال قضاى نماز صبح، مغرب و عشاى مادر را باید بلند ●

 .بخواند

 
  . مادر نیز، بر او واجب شود، هرکدام را اول بجا آورد صحیح است کسى که خودش نماز و روزه قضا دارد، اگر نماز و روزه پدر و●

  درس پنجم 

 جهادخوراکیها ، روزه ، خمس، زکات ، 

  

  

  

  

  روزه 
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  روزه 

  نیت روزه 

  روزه هاي واجب 

  روزهاي مستحب 

  روزه هاي مکروه 

   روزهاي حرام

  مبطالت روزه 

  مکروهات روزه 

  قضاي روزه 

  فطریه روزه 

  روزه 

  کند خودداري نماید  است که انسان براي انجام فرمان خدا از اذان صبح تا اذان مغرب از چیزهایی که روزه را باطل می اسالم عملیروزه در

هاي  روزه از روش است، در نزد صوفیانکردن خودداري از عمل م هستند که درلغت به معنی -و- صٔ هر دو مصدري از ریشهصیام و صوم
   گرفتند کردند و اغلب روزه می در غذاخوردن امساك میاست و برخی  سلوك بوده

 باشد و عاقلو  باید مسلمان) دار وزهر(  صائم . خاص انجام شودنیتکه با ) نچه روزه را بشکندآ( مفطراتروزه از دید فقهی امساك است از 
    واجب استقادر و بالغروزه بر هر مسلمان . اگر مؤنث است، از حیض و نفاس پاك باشد

 ت روزه نی

   براي روزه ماه رمضان می توان هر روز نیت روزه بکنیم ویا در اول ماه یکباره نیت کنیم ●
  
   اگر کسی شک داشته باشد که آخر شعبان است یا اول رمضان نمی تواند به نیت ماه رمضان روزه بگیرد ●

هاي مستحبی اگر مبطلی انجام نداده باشیم تا قبل از اذان مغرب می  براي روزه هاي واجب، باید تا قبل از اذان ظهر نیت کنیم، اما براي روزه ●
 توانمیم نیت کنیم 

  روزه هاي واجب 

  روزه ي ماه مبارك رمضان●

  روزه ي قضا●



 ٣٢

  روزه ي استیجاري ●

  روزه ي کفاره●

 )اگر شخص معتکف باشد، روز سوم اعتکاف روزه بر او واجب می گردد( روزه ي سوم ایام اعتکاف ●

 .)اگر حاجی نتواند قربانی کند، باید، سه روز در حج و هفت روز پس از حج روزه بگیرد(وزه ي بدل قربانی حج ر ●

  روزه اي که به سبب نذر واجب می گردد●

  روزه ي قضاي پدر پس از فوت که بر پسر بزرگتر واجب می گردد●

   روزه هاي مستحب

  روزه گرفتن حرام و مکروه است؛ مستحب است  روزه ي تمام روزهاي سال به غیر از روزهایی که●

 روزهایی که بیشتر سفارش شده است عبارتند از

  .سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه ●

  روزهاي ماه رجب و شعبان ●

 روز عید نوروز  ●

  روز عید سعید غدیر  ●

  روزه هاي مکروه 

  روزه ي روز عاشورا●

  .است یا عید قربان روزه ي روزي که انسان شک دارد عرفه ●

 روزه هاي حرام 

  روزه ي عید سعید فطر ●

  روزه ي عید سعید قربان ●

   . آخر شعبان است یا اول ماه رمضاه، اگر به نیت ماه رمضان روزه بگیریم، حرام استیم روزه ي روزي که نمی دان●

   روزه سکوت ●

  مبطالت روزه
 . خوردن و آشامیدن●

  آمیزش ●

الم  دروغ بستن به خ● دا و معصومان علیهم الس 

  فروبردن سر در آب به قول مشهور ●

  رساندن غبار غلیظ بر حلق، به قول مشهور●

 اذان صبح و نیز حیض ونفاس، به قول مشهور  باقى ماندن عمدى بر جنابت تا●

  استمناء ●

  شود یا نه، اختالف است   در اینکه اماله با مایعات موجب بطالن روزه مى●

  روزه  تمکروها
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    ریختن دارو در چشم●

   سرمه کشیدن●

  گرفتن رفتن و خون شود مانند حمام  انجام کارهایی که باعث ضعف می●

  معطر بو کردن گیاهان●

   کشیدن دندان●

   مسواك کردن●

   همسر  بوسیدن●

 قضاي روزه ماه رمضان 
  . آن براي او واجب است کسی که در روزه ماه رمضان از او قضا شده است، به جا آوردن قضاي●

  .هاي فوت شده از حائض و نفساء نیز بر آنان واجب است  قضاي روزه●

  چنانچه روزه ماه رمضان بر اثر بیماري فوت شود و عذر استمرار یابد تا اینکه شخص بمیرد، قضاي آن از طرف وي واجب نیست●

شود؛ لیکن  ماه رمضان بعد استمرار یابد، بنابر قول مشهور، قضاي آن ساقط میاش تا   شخصی که بر اثر بیماري روزه نگرفته، چنانچه بیماري●
 . بنابر قول مشهور، باید براي هر روز، یک مد طعام کفّاره بدهد

 بر قضا، قضاي آن را تا ماه رمضان بعد به جا نیاورده، به قول  کسی که روزه ماه رمضان را از روي عذر یا غیر عذر ترك کرده و با قدرت●
  ؛ هر دو بر او واجب است)یک یا دو مد طعام براي هر روز(معروف میان فقها، قضا و کفّاره 

 زکات فطریه روزه 

   ت فطره پرداخت کنندبر تمام کسانى که قبل از غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل و غنى باشند واجب است مبلغی را به عنوان زکا

از آنچه ) تقریبا سه کیلو(خور او هستند، به ازاي هر نفر به اندازه یک صاع  کسی که فطریه بر او واجب است باید براى خود و کسانى که نان
   غذاى نوع مردم است به فقرا بپردازد

    عید فطر به فقیر رسانده شودمستحب است که این هزینه در شب عید کنار گذاشته شود و در روز عید قبل از نماز

  

  

  

  

  



 ٣٤

  خمس 

  خمس در قرآن  

  تفاوت خمس و زکات 

  مصارف خمس 

  موارد وجوب خمس 

  چیزهایی که خمس ندارد

  خمس 

هاي اسالمی است که شیعیان بدان معتقدند و به منظور رفع مشکالت مالی امت   یکی از انواع مالیات- عربی و به معناي یک پنجم -خمس 
   .توزیع عادالنه ثروت و تقویت بنیه مالی حکومت اسالمی وضع شده استاسالمی و 

  خمس در قرآن 

   41 آیه در سوره انفال. تنها یک بار نام خمس ذکر شده  در قران

ماندگان  و یتیمان و بینوایان و در راه] او[و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى خویشاوندان 
   ...است

همچنین روایات  ،اند آید ولی اهل لغت غنیمت را مطلق سود گرفته از دشمن به دست می اگر چه متعارف از غنیمت چیزي است که در جنگ
  شود  در مورد این آیه نقل شده که منظور آیه از غنیمت هر چیزي است که انسان صاحب آن می و اهل بیت فراوانی هم از پیامبر اسالم

   نیز مشخص می شود که در قرآن غنیمت به معناي غنیمت جنگی نیست) فعند اهللا مغانم کثیره ( همچنین از آیه 

و یتمیان و  پیامبر اسالم  سوره مبارکه انفال بر هر مسلمانان واجب است که یک پنجم سود ساالنه خود را به اهل بیت41بنا براین بر اساس آیه 
  نیازمندان بدهد

   و زکاتتفاوت خمس 

شود، لذا مصارف آن عموماً در  میان خمس و زکات این تفاوت مهم وجود دارد که زکات جزء اموال عمومی جامعه اسالمی محسوب می
باشد، ولی خمس از مالیات هایی است که مربوط به حکومت اسالمی است، یعنی مخارج دستگاه حکومت اسالمی و  همین قسمت می

محروم بودن سادات از دست یابی به زکات در حقیقت براي دور نگه داشتن خویشاوندان پیامبر از . شود آن تأمین میگردانندگان این دستگاه از 
اي به دست مخالفان نیافتد که پیامبر خویشان خود را بر اموال عمومی مسلط ساخته است، ولی از سوي دیگر نیازمندان  این قسمت است تا بهانه

در حقیقت خمس نه تنها یک امتیاز براي سادات نیست، بلکه یک نوع کنار زدن آنها، به خاطر مصلحت . أمین شوندسادات نیز باید از طریقی ت
   باشد عموم و به خاطر این که هیچ گونه سوء ظنی تولید نشود می
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   مصارف خمس

است و دیگري سهم امام زمان که هر دو  ندهشود که یکی سهم سادات فقیر، یتیم و در راه درما طبق اعتقاد شیعه، خمس به دو سهم تقسیم می
 دهند  ها اجازه می  وي داده شود، مگر آن که از ایشان اجازه گرفته و در راهی مصرف شود که آنٔسهم باید به مرجع تقلید یا نماینده

   خمس در هفت چیز است

  گرفته می شود، منقول باشد یا غیر منقول  کفّار  آن چیزي است که در جنگ●

  ن  معاد●

   مثقال طال باشد به آن خمس تعلق می گیرد 15اگر بعد از کم کردن مخارج کار مقدار باقی مانده از معدن بیش از 

   گنج ●

   مثقال طال باشد به آن خمس تعلق می گیرد 15مال پنهان شده اي که انسان آنرا پیدا کند را گنج می گویند و اگر مقدار آن بیش از 

   استخراج گردد  آنچه با غواصی از دریا●

   نخود طال برسد به آن خمس تعلق می گیرد 18اگر مقدار جواهرات بدست آمده از غواصی پس از کسر مخارج آن به 

   زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد ●

   اگر کافر ذمی زمینی را بخرد باید خمس آنرا به حکومت اسالمی بدهد

   مال حالل مخلوط به حرام ●

ل ما با دیگران مخلوط گردد و نمی دانیم مقدار مال اضافه شده چقدر است و صاحبش کیست باي خمس آنرا بدهیم و کل اگر مقداري از ما
  مال حکم حلیت پیدا می کند 

    مالی که از مخارج ساالنه اضافه می آید●

  چیزهایی که خمس ندارد 

   عیدي ●

   هدیه ●

   ارث ●

   جایزه ●

   مهریه ●
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  ت شده است  چیزهایی که خمسش پرداخ●

   چیزي که به عنوان زکات یا خمس دریافت شده است ●

    زکات

  زکات 

  زکات در قرآن 

  زکات مال 

  غالت 

  دامها 

  سکه ها 

   نصاب زکات

  زکات

آورد، آن هم طبیعت سهل و  به وجود می آنها را با کمک طبیعت زکات از دستورات اسالمی است و در مورد چیزهایی وضع شده که انسان
 .گذارد دهد و محصول را مفت و رایگان در اختیار انسان می دهد و طبیعت کار بیشتر را انجام می ؛ یعنی انسان به نسبت کار کمی انجام میساده

  مثل گندم و خرما 

   زکات در قرآن

 سوره توبه مصارف زکات 60ه آی. باشد است، که بیانگر اهمیت این حکم می در اکثر موارد پرداخت زکات در کنار برپایی نماز آمده در قرآن
  :را چنین بیان می کند

  نیازمند(فقیر  1

  کسی که در نهایت نیازمندي است(مسکین  2

  مامورین جمع آوري مالیات(عاملین  3

  براي نزدیک کردن کسانی که احتماال کدورتی از اسالم دارند(مولفه قلوب  4

  آزاد سازي بردگان 5

  مقروضین 6
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  ارفی که نفع عمومی دارند مانند ساخت مسجد و مدرسهمص(در راه خدا  7

 در راه ماندگان  8

   شرایط واجب شدن زکات

  زکات با چند شرط واجب مى شود

  . مال به مقدار نصابى که بعداً گفته مى شود برسد●

  . مالک آن بالغ و عاقل باشد●

  . بتواند در آن مال تصرّف کند●

 طال و نقره باید دوازده ماه بر آن بگذرد، ولى احتیاط واجب آن است که از اول ماه دوازدهم زکات تعلّق  در مورد گاو و گوسفند و شتر و●
  .مى گیرد، و اگر بعضى از شرایط در اثناء ماه دوازدهم از بین برود زکات را باید بپردازد

  در سه مورد استزکات مال 

   غالت ●

   دامها ●

    سکه ها●

 زکات غالت 

را ابتدا از کل محصول کم می کنیم و بعد از آن مقدار محصول را ... ر است؛ تمامی مخارج کشاورزي مثل قیمت بذر هزینه کارگر والزم به ذک
  . محاسبه می کنیم

    نصاب غالت و زکات آن

   گندم ، جو، کشمش و خرما می باشد: زکات غالت فقط شامل

بنابراین، اگر محصول به دست آمده از این مقدار کمتر باشد، زکات  .رم است کیلوگ207/847تمام غالت چهارگانه، یک نصاب دارد که 
  .ندارد

   :ها را به سه دسته تقسیم کرد توان آن ها بستگى دارد و از این نظر مى مقدار زکات غالت به چگونگى آبیارى آن

محصول را باید به عنوان زکات  ) ده درصد ( 1/10رت شود و یا دیمى باشد، که در این صو  محصولى که با آب باران و رودخانه آبیارى مى●
  پرداخت نمود 

  محصول برداشت شده می باشد ) پنج درصد  ( 1/20شود، در این صورت زکات محصول   محصولى که با دلو و یا موتور پمپ آبیارى مى●
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 و نیم 1/10، زکات این محصول باید نیمی از آن  محصولى که به هر دو طریق، هم از آب باران یا رودخانه و هم آب دستى آبیارى می شده●
    محاسبه گردد1/20دیگر 

    ها و زکات هر کدام نصاب دام

  گوسفند

    نصاب دارد5گوسفند 

 . باشد و گوسفند تا به چهل نرسد، زکات ندارد  اولین نصاب گوسفند، چهل رأس است و زکات آن یک گوسفند مى●

  و زکات آن دو گوسفند  نصاب دوم آن، صد و بیست و یک راس●

   . نصاب سوم، دویست و یک و زکات آن سه گوسفند است●

   نصاب چهارم، سیصدو یک راس است و زکات آن چهار گوسفند است ●

   نصاب پنجم، چهارصد گوسفند و باالتر، که باید براى هر صد تاى آنها یک گوسفند بدهد و مقدارى که از صد تا کمتر است زکات ندارد ●

گوسفند است نرسد، فقط یک گوسفند ) 121(رسیده است تا به نصاب دوم که  (40)دو نصاب نیز زکات نیست، یعنى اگر گوسفندان به میان 
  مى دهد و همچنین در نصابهاى بعد 

   گاو

 . باشد که یک سالِ آن تمام شده و وارد سال دوم شده  اولین نصاب گاو، سى رأس است و زکات آن یک گوساله مى●

 رسید باید دو 60اب دوم گاو چهل رأس است و زکات آن یک گوساله ماده است که الاقل داخل سال سوم شده باشد و هرگاه به  نص●
گوساله که الاقل داخل سال دوم شده بدهد، همین طور هرچه افزایش یابد آنها را سى سى، یا چهل چهل، حساب کند و مطابق دستور باال عمل 

   .حساب کند که چیزى باقى نماندنماید، اما باید طورى 

  شتر 

   نصاب اول براي شتر پنج نفر است که زکاتش یک راس گوسفند است و به همین ترتیب تا بیست و پنج که براي هر پنج شتر یک گوسفند ●

   نصاب دوم بیست و شش شتر است که زکاتش یک نفر شتر که داخل سال دوم شده باشد ●

   رساله عملیه مراجع می توانید مطالعه کنید  موارد دیگر نصاب شتر را در●

    نصاب و زکات طال و نقره

  معامله با آن رواج داشته باشد طال و نقره تنها در صورتی زکات دارند که به صورت سکه باشند و

   .طال و نقره که زنها براي زینت به کار می برند، زکات ندارد
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   طال و نقره دونصاب دارند

 . باشد می باشد مى) یک چهلم  ( 1/40 مثقال است و زکات هر دو، 105 مثقال و نصاب نقره 15  نصاب اول براي طال●

.  مثقال را از قرار یک چهلم بدهد و زیادي آن زکات ندارد18سه مثقال به پانزده مثقال است ؛ باید زکات تمام  نصاب دوم اضافه شدن ●
   همچنین است هر چه باال رود

 خوراکیها
   دو گروه کلی تقسیم می شوندخوراکیها به

  گیاهی: الف
  تقسیم می شوند)حیوانی ( گوشتی : ب
  .ها و سبزیجات حالل است، مگر آنچه براى بدن ضرر داشتهباشد تمام میوه: در مورد خوردنیهاي گیاهی باید بگوییم●

  اما در مورد خوراکیهاي گوشتی ، دقت به تفصیل زیر الزم است 
   استفاده می شود ، چهار دسته اندحیواناتی که از گوشت آنها

 اهلى

 وحشى

 پرندگان

  )دریایى (آبزیان 
  حیوانات اهلی: الف

  حالل) گاو ، گوسفند ، شتر ( در میان حیوانات اهلی؛ گوشت 
  مکروه) اسب ، قاطر ، االغ ( گوشت 
  حرام است) سگ ، گربه و سایر دست اموزهاي اهلی شده (گوشت 

  حیوانات وحشی: ب
  حالل) آهو ، گاومیش ، بزکوهی ، گورخر (نات وحشی؛ گوشت در میان حیوا

  و گوشت سایر حیوانات وحشی حرام است
  .گوشت این حیوان حرام است) که گوشت خرگوش را مکروه می دانند ( برخالف تصور بیشتر مردم 

 پرندگان: ج
لبل هم نوعى گنجشک است(تمام اقسام کبوترها و گنجشکها  ك گوشتشان حالل استو مرغ و خروس و ارد) ب  

 و

 حرام گوشت می باشند ،گوشتخفاش ، طاووس وکالغ نیز حرام است..... تمام پرندگانى که چنگال دارند؛ مانند عقاب و شاهین ، و

دهد مکروه است خوردن گوشتپرستو و ه 

 .تخم پرندگان حالل گوشت حالل وتخم پرندگان حرام گوشت حرام است●

  .باشد ل گوشتمىملخ از پرندگان است و حال●
 آبزیان: د

 .دار حالل گوشت است از میان حیوانهاى دریایى، تنها ماهى پولک

  باشد میگو که همان ملخ دریایى است،حالل گوشت مى
 چند نکته

 .براى شفا یافتن از بیمارى را خالی از  اشکال می دانند) ع(البته برخیخوردن کمى از تربتسیدالشهدا. خوردن گل حرام است●
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چیز نجس حرام استخ● وردن و آشامیدن. 

خوردن غذاى چرب براى مریضى که غذاى چرب برایش ضرر دارد قطعی دارد ● خوردن چیزى که براى انسان ضرر دارد حرام است، مثالً
 .حرام است

 
  مستحبات و مکروهات در مورد غذا خوردن و آشامیدن

 : مستحبات
  دستها را قبل و بعد از غذا بشوید●
  ش از همه شروع به غذا خوردن کند، و بعد از همه دست بکشدمیزبان پی●
  بگوید» بِسمِ اهللا « در اول غذا ●
  .لقمه را کوچک بردارد●
  .سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد●
  .غذا را خوب بجود●
  .در اول غذا و آخر آن نمک بخورد●
  .بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند●

  : مکروهات
  .حال سیري غذا خوردندر ●
  پر خوري●
  .نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن●
  .خوردن غذاي داغ●
  .آشامد خورد یا می فوت کردن چیزي که می●
  .گذاشتن نان زیر ظرف غذا●
  .پوست کندن میوه●
  .دور انداختن میوه پیش از آن که کامال آن را بخورد●

 جهاد

  جهاد  

  انواع جهاد 

   جهاد دفاعی

  جهاد ابتدایی 

  هدف جهاد 

   جهاد از منظر قرآن

  جهاد 

   .است جِهاد یکی از مفاهیم دین اسالم
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هاي گوناگونی صورت گیرد از  تواند در عرصه این کوشش و مبارزه می. به معنی کوشش و مبارزه و فعالیت است» د-ه-ج«از ریشه » جهاد«واژه 
  .جهاد اصغر) گسترش قلمرو اسالم(یا   )یا کوشش و مبارزه در راه دفاع از دین اسالم  (اکبرجهاد ) مبارزه با امیال درونی( جمله کوشش در

  جهاد از فروع دین و از واجبات اسالمی است

 انواع جهاد 

  . گردد تقسیم می و جهاد ابتدایی جهاد به صورت کلی به دو نوع جهاد دفاعی

گردد و آیات متعدد قرآن به آن دستور   دشمنی به حریم مسلمین واجب و الزم میاي است که در صورت تجاوز جهاد دفاعی، جنگ و مبارزه
   .دارد

غالب شیعیان، . شوند، بدون اینکه طرف مقابل ابتدا جنگ را آغاز کرده باشد جهاد ابتدایی، جهادي است که مسلمانان ابتداءاً به جنگ وارد می
  . دانند دانند و انجام آن را بدون اجازه معصوم خطا می م ممکن میرا تنها در زمان پیامبر یا امام معصو جهاد ابتدایی

   .دانند برخی اندیشمندان اسالمی جهاد را در اسالم حتی در زمان امام معصوم تنها محدود به جهاد دفاعی می

  اهداف جهاد 

ا تبهکاران و گمراهان، پاسداري از نظام اسالمی و به دیدگاه مسلمانان جهاد اسالمی داراي اهداف مقدسی مانند براندازي شرك و کفر، مبارزه ب
   .شود ها می دفاع از مرزها است و از نگر ایشان این اهداف موجب برتري این نوع جنگ نسبت به دیگر جنگ

  جهاد در منظر قرآن 

  کنیم  ها اشاره می آنخورد که به برخی از  عظمت و جایگاه رفیع جهاد در میان عبادات به چشم میٔدر قرآن آیاتی بسیار درباره

 جهاد برتر از خدمتگزاري به حجاج و کلیدداري مسجدالحرام 

ی سبِیلِ اللَّه لَا یستَوونَ عند اللَّه واللَّ ف دهج رِ و خ أَ نَ بِاللَّه و الْیومِ الْ امنْ ء م رَامِ کَ الْح جِدسم مارةَ الْ عآجِّ وۀَ الْحقَای س لْتُمعج مینَأَ الظَّل مقَو ي الْ دهلَای ه  .
  »19سوره توبه آیه «

 جهاد؛ تجارتی بی نظیر 

ي رَ نَّ اللَّه اشْتَ یه ح إِ عداً علَ قْتَلُونَ و ی قْتُلُونَ و فَی بِیلِ اللَّهی س لُونَ فقَت نَّۀَ یالج منَّ لَه فُسهم وأَمو لَهم بِأَ مؤْمنینَ أَنْ نَ الْ نْ  م م انِ ورْء یۀِ والْإِنجِیلِ والقُ ر ی التَّو قّاً ف
ی ز الْعظیم أَوفَ فَو ک هو الْ ذَ لو تُم بِهع ایي ب الَّذ کُم عیرُواْ بِب شتَب فَاس نَ اللَّه م ه ده111سوره توبه آیه «. بِع  

 مجاهدان محبوبان خدایند 

ینَ  الَّذ ّبحی نَّ اللَّه صوصإِ انٌ مّرْ نْیم بفّاً کَأَنَّهص هبِیلی س لُونَ فقَات 4سوره صف آیه . ی  

  درس ششم

  معامالت   
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   بخش اول

  خرید و فروش   

  معامالت نسیه 

   معامالت سلف

   خرید و فروش

  خرید و فروش   

  شرایط فروشنده و خریدار 

   شرایط کاالي مورد معامله

  معامالت واجب 

  رام معامالت ح

  معامالت مستحب 

  مستحبات معامله 

   مکروهات معامله

   صیغه خرید و فروش

  استبیان گردیده براي فروشنده و خریدار شش شرط 

   بالغ باشند●

خرید مثال ما یقین داریم که از طرف پدر یا مادر براي (اگر کودك فقط وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، 
 اند معامله صحیح است  چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده) آمده است

   .تواند از بچه یا ولی او مطالبه نماید اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند و جنس، یا پولی که به بچه داده از بین برود، نمی

    عاقل باشند●

 خود و بیهوده مصرف نکنند مال خود را در کارهاي بی:  سفیه نباشند یعنی●

   قصد خرید و فروش داشته باشند●
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  . پس اگر مثالً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است

   اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد به نحوي که قصد معامله نداشته باشد معامله اشکال دارد

   کسی آنها را مجبور نکرده باشد ●

 . ار یا فروشنده را مجبور به معامله کنند، چنان چه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح استاگر خرید

   مالک باشند، یا والیت یا وکالت از طرف صاحب مال داشته باشند ●

  .  ندهد معامله باطل استاگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنان چه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه

   شرایط جنس وعوض آن

   گیرند پنج شرط دارد فروشند و چیزي که عوض آن می جنسی که می

 ) یا با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها( مقدار آن معلوم باشد ●

تواند همان جنس را در شهري که  نه بخرد، ولی میکنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیما جنسی را که در شهري با وزن یا پیمانه معامله می
  .کنند، با شمارش به فروش برساند با شمارش معامله می

   بتوانند آن را تحویل دهند ●

  . بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده یا پرندگان در حال پرواز صحیح نمی باشد

 .  خصوصیات کاال و عوض آن مشخص باشد●

  .له حقی نداشته باشد کسی در جنس مورد معام●

  . پس فروش مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه او صحیح نمی باشد

   خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ●

پس اگر مثالً منفعت یک سال خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی چنان چه خریدار به جاي پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثالً فرشی را از 
  عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد کسی بخرد و 

   واجب معامالت

 کسی که براي کسب مال و تامین مایحتاج خانواده راهی جز معامله ندارد، خرید و فروش براي او واجب است  ●

   معامالت حرام

  معامالت حرام و باطل بر شش قسم است
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 ات ، خوك ، مردار و بول و غایط  خرید و فروش عین نجس مثل مشروب●

  .در غیر مشروبات و خوك و مردار، اگر قابلیت استفاده حالل از آنها باشد خرید و فروش آن جایز است

    خرید و فروش مال غصبی، که اگر مالکش رضایت ندهد●

  خرید و فروش چیزي که مال حساب نمی گردد مثل فروش پشه ●

  . آن فقط کار حرام باشد، مانند آالت قمار یا آالت لهو معامله چیزي که منافع معمولی●

   ساختن مجسمه و خرید و فروش آنرا نیزحرام می دانند برخی

شود استفاده حالل از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثالً انگور را به این قصد بفروشد که از  اگر چیزي را که می
   معامله آن حرام و باطل است آن شراب درست کنند،

   )توضیحات تکمیلی در ادامه خواهد آمد ( اي که در آن ربا باشد  معامله●

  فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط شده است، مثالً مس را به طال روکش کند و به اسم طال بفروشد ●

  معامالت مستحب 

   مستحب است معاملتی که براي رفاه بیشتر خانواده و جامعه اسالمی باشد

  چیزهایی که در خرید و فروش مکروه است 

   معامله با مردمان پست ●

    کفن فروشی کردن●

  معامله در زمان طلوع آفتاب●

  وارد شدن در معامله دیگران، و خرید کاالیی که شخص دیگر در حال خرید آن است ●

    زود تر از همه وارد بازار شدن و دیرتر از همه از بازار رفتن●

   یزهایی که در خرید و فروش مستحب استچ

   پنج چیز در خرید و فروش مستحب است

  یاد گرفتن احکام آن، ●

   .کند احتمال معامله حرام هم باشد، فراگیري احکام خرید و فروش واجب است بلکه اگر بداند در میان معامالتی که می
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  .تواند در مالی که گرفته تصرف نماید است یا باطل، نمیاي که کرده صحیح  اگر به واسطه ندانستن مسأله نداند معامله

   ها  فرق نگذاردن در قیمت جنس بین مشتري●

 در قیمت جنس   سخت گیري نکردن●

  پذیرش رد معامله ●

  کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، بپذیرد

   صیغه خرید و فروش

: این مال را در عوض این پول فروختم و مشتري بگوید: خرید و فروش الزم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر فروشنده به فارسی بگویددر 
 . قبول کردم، معامله صحیح است

او بگیرد معامله صحیح است گیرد، مال خود را ملک او کند و  اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می
   .شوند و هر دو مالک می

 معامالت نسیه

  معامالت نسیه   

  زمان در معامالت نسیه 

  قیمت در معامالت نسیه 

  معامالت نسیه 

   اگر در معامله کاال تحویل خریدار شود اما براي پرداخت پول کاال، تاریخ معین شود معامله را نسیه گویند

  زمان در معامالت نسیه

   در معامله نسیه باید مدت کامال معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که در آینده اي نزدیک پولش را بگیرد معامله باطل است

 . تواند مبلغ آن را از خریدار مطالبه نماید اند، نمی اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته

تواند مبلغ آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند  اند، می عد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشتهاگر جنسی را نسیه بفروشد، ب
   .بپردازد، باید او را مهلت دهد

   قیمت در معامالت نسیه

 اگر به کسی که قیمت نقدي داند، کاالیی نسیه بدهد و قیمت آن را باالتر بگوید معامله باطل است ولی اگر به کسی که قیمت جنس را نمی
  داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، معامله صحیح است جنس را می
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کسی که جنسی را نسیه فروخته و براي گرفتن پول آن مدتی قرار داده ، اگر مثالً بعد از گذشتن نصف مدت، قیمت گفته شده را کمتر کند و 
  .مبلغ معامله را بگیرد اشکال ندارد

 
   یر کرد وپرداخت بها نمیتوان چیزي اضافه بر قیمت نقدي دریافت داشت یا قیمت نسیئهدر برابر د

  معامله سلف

  معامله سلف   

  شرایط معامله سلف 

  احکام معامله سلف 

  معامله سلف 

   اگر در معامله، مبلغ کاال پرداخت شود اما براي دریافت کاال تاریخ معین شود، معامله را سلف می گویند

   معامله سلفشرایط

  براي معامله سلف شش شرط بیان کرده اند

    بیان خصوصیات●

کند را باید معین نمایند ولی دقت زیاد هم الزم نیست، پس معامله سلف  در معامله سلف خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می
  .شود خصوصیاتشان را کامال معین کرد باطل است در مورد کاالهایی که نمی

    پرداخت کل مبلغ●

 پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار باید تمام قیمت را به فروشنده بدهد 

    مشخص کردن زمان●

ه در معامله سلف باید مدت را کامال معین کنند، پس اگر خریدار پولی را بدهد و فروشنده بگویید در آینده کاال را به شما تحویل می دهم معامل
 باطل است 

    منطقی بودن زمان تحویل●

  .وقتی را براي تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس به قدري کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد

  تعین مکان تحویل ●
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   .نیست اسم آنجا را ببرندهاي آنان مکان آن معلوم باشد، الزم  در معامله سلف مکان تحویل جنس باید معین گردد، ولی اگر از حرف

    تعیین مقدار کاال●

 کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد،  در معامله سلف باید وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معموال با دیدن معامله می

   احکام معامله سلف

بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و   انسان نمی●
 فروختن آن اشکال ندارد 

 در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده، در موعدش آماده کند، مشتري باید قبول کند و نمی تواند بگویید در تاریخ ●
 . دیگري را کاال را می خواهم

  چه مورد معامله بوده را تحویل دهد، مشتري باید قبول کند  اگر فروشنده کاالیی بهتر از آن●

   تواند قبول نکند تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتري می دهد، پست  اگر جنسی را که فروشنده تحویل می●

  .گر فروشنده به جاي جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگري بدهد، در صورتی که مشتري راضی شود اشکال ندارد

تواند صبر کند فروشنده آنر تهیه نماید، یا معامله  اگر جنسی که با معامله سلف مورد خرید قرار گرفته در موقع تحویل نایاب شود، مشتري می ●
  .را به هم بزند و مبلغی را که داده پس بگیرد

  .ده بگیرد، معامله باطل استاگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که در آینده انرا تحویل دهد و پول آن را هم در آین ●

  درس هفتم 

 اجاره ، وقف ، قرض

   اجاره

   اجاره 

   شرایط موجر و مستاجر

   شرایط عین مستاجره

   احکام عقد اجاره

  صیغه عقد اجاره 

   شرایط استفاده از عین مستاجر
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  باشد  اجاره در لغت از ریشه اجر به معناي رهانیدن، و چیزي را به فردي دادن می

   اصطالح، عقدي است که به موجب آن مستاجر منافع مالی را مالک می شودو در 

 به اجاره دهنده موجر 

  به اجاره کننده مستاجر 

  . و مال مورد اجاره را عین مستاجره گویند

(  را حرام می کند براي موجر ، مستاجر، و عین مستاجره شرایطی ذکر شده که خلل در آنها معامله را باطل می کند و تصرف در مال و منفعت
   )در ادامه شرایط این سه و احکام عقد اجاره به تفصیل بیان خواهد شد 

  شرایط موجر و مستاجر 

   موجر و مستاجر باید

  بالغ باشند ●

   عاقل باشند ●

   به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند ●

    اجازه تصرف در مال خود را داشته باشند●

  دهند شرایط مالى که اجاره مى 

 مالى را که اجاره مى دهند چند شرط دارد 

   معین باشد ●

  پس اگربگوید یکى از خانه هاى خود را به تو اجاره می دهم، صحیح نیست 

  همچنین مالى که مستأجر، بابت اجاره مى دهد نیز باید معلوم باشد 

   مستاجر آن را ببیند ●

  م باشد یا به گونه اید خصوصیات آن را بگوید که کامال معلو

   تحویل دادن آن ممکن باشد ●

  پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده باطل است 
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   اصل مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود ●

  پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهاى دیگر صحیح نیست 

   استفاده از کاال در مورد اجاره ممکن باشد ●

   تى که آب براي آبیاري نداشته باشد صحیح نیستپس اجاره دادن زمینی براى زراعت، در صور

 احکام عقد اجاره 

 اگر خانه یا دکان یا اتاقى را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستاجر نمى تواند آن را به ●
  دیگرى اجاره دهد 

أجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره، از آن استفاده نکند، باید هرگاه چیزى را که اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مست●
  .اجاره آن را بدهد

 اگر انسان اجیر شود که در روز معینى، کارى انجام دهد و در آن روز، براى انجام آن کار حاضر شود، اگرچه در آن روز به او کاري نسپارند ●
جرت او را بپردازد   باید اُ

گر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که براى او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقدارى که از صاحب کار مى گیرد به عمله بدهد، زیادى آن  ا●
  . بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد

 ه از آن نیز زیاده روى ننموده، ضامن نیست  اگر چیزى که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده و در استفاد●

 هرگاه صنعت گر، چیزى را که گرفته ضایع کند، ضامن است●

جرت را به خریدار بدهد● ت اجاره، ملک را بفروشد، اجاره به هم نمى خورد و مستأجر باید اُ اگر پیش از تمام شدن مد  

  هم بزنند  مستأجر و مالک، با رضایت یکدیگر مى توانند معامله را بر●

    اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمى شود●

  صیغه عقد اجاره 

 الزم نیست براي عقد اجاره صیغه عربى بخوانند، بلکه اگر مالک به کسى بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره ●
  صحیح است، 

    از عین مستاجره داشته باشیم نیز شرایطی ذکر گردیدهبراي نوع استفاده اي که ما می خواهیم

   حالل باشد ●

  . بنابراین اجاره دادن دکّان براى شراب فروشى یا نگهدارى آن و کرایه دادن حیوان، براى حمل و نقل شراب باطل است

    نوع استفاده مشخص گردد●
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ن کنند که سوارى یا بارگیرى و یا همه استفاده هاى مثال اگر حیوانى را بخواهند اجاره دهند که هم بار و هم سواري م یدهد ، در موقع اجاره معی
  آن مورد اجاره قرار می گیرد

ن نمایند● ت استفاده را معی مد   

ان بدهند خانه اى را که زوار و افراد غریب در آن منزل مى کنند و معلوم نیست چقدر در آن مى مانند، اگر قرار بگذارند که مثال شبى هزار توم
ت اجاره را معلوم نکرده اند، اجاره نبوده و صاحب خانه هر وقت  و صاحب خانه راضى شود، استفاده از آن خانه، اشکال ندارد، ولى چون مد

   .بخواهد، مى تواند آنان را بیرون کند

   وقف

  وقف 

  صیغه وقف 

  انعقاد وقف 

 برخی احکام وقف 

   وقف

وقف از جمله عقود معینی است که در فقه امامیه از اعتبار . حبس و منافع آن در راه خاصی خرج شودوقف عبارت است از اینکه عین مال 
  .جمع این واژه اوقاف است. باشد خاصی برخوردار می

  موقوفات 

   شود به مال و زمین وقف شده، موقوفه گفته می

  صیغه وقف 

 خود را وقف کردم، و کسى که خانه اى را براى او وقف کرده، ٔخانه: اگر بگوید وقف را به زبان عربى بخوانند، بلکه مثالً ٔالزم نیست صیغه
   قبول کردم، وقف صحیح است: بگوید

  انعقاد وقف 

  اند از  باشد که عبارت شرایط خاصی دیگري نیز ضروري می» شرایط اساسی صحت قراردادها«براي انعقاد وقف به جز 

   حبس عین ●

   قابلیت بقاي عین ●

   ن قبض عی●
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 پردازیم  اینک به شرح هر یک از موارد باال می

  حبس عین ●

یعنی مال او محبوس می . منظور از حبس مال موقوفه این است که واقف در مدت وقف، حق هیچ گونه دخل و تصرفی در عین موقوفه ندارد
  .  به مال انجام دهدشود و او دیگر حق ندارد که مال موقوفه را بفروشد یا اینکه هرگونه نقل و انتقالی نسبت

تواند از آن برگردد و اختیار هر گونه تصرفی در عین موقوفه را از  بنابراین بعد از انعقاد وقف، واقف نمی. باشد وقف از جمله عقود الزم می
  . دهد دست می

   قابلیت بقاي عین ●

الی که در صورت استفاده از آن مال، قابلیت بقا ندارد باطل باشد که با بقاي عین بتوان از آن منتفع شد ، بنابراین وقف م وقف مالی جایز می
  . توان وقف نمود باشد؛ به عنوان مثال خوراکیها را نمی می

   قبض عین ●

کسی که (کند که واقف عین موقوفه را در اختیار موقوف علیه  باشد ، بنابراین وقف زمانی تحقق پیدا می از آنجا که وقف از عقود تشریفاتی می
  قرار دهد ) ه نفع اوستوقف ب

  برخی احکام وقف 

 گاهی وقف ، وقف خاص می باشد که در این صورت فقط عده اي خاص که وقف براي آنان شده اجازه استفاده از منافع آن را دارند و گاه ●
  وقف عام می باشد که همگان در استفاده از منافع آن سهیم می باشند 

  . ن بیرون نمىرود اگر ملک وقف خراب شود، از وقف بود●

ى معین کند، باید طبق قرار او رفتار نمایند ●    اگر براى چیزى که وقف کرده متولّ

  .  اگر متولى وقف، خیانت کند و در آمد آن را به مصرفى که معین شده، نرساند، حاکم شرع مىتواند، همراه با او ناظر امینى معین نماید●

 قرض

  قرض 

  انواع قرض 

   برخی از احکام قرض

 قرض ربوي 

  قرض
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استعمال این واژه در وام بدون بهره، . از این رو عرب به قیچی که برّنده است، مقراض می گویند. واژه قرض در ریشه لغوي به معنی بریدن است
 ند از این رو که انسان وقتی می تواند به چنین کار نیکی توفیق یابد که دلبستگی به مال و ثروت را از خود ببرّد و قطع ک

   است اما ممکن است که الزامات دیگري را نیز دربربگیرد ها دین یا قرض معموالً شامل دارایی

  انواع قرض 

  قرض به دو نوع کلی 

   مدت دار ●

   بدون مدت ●

   )در ادامه تفاوت احکام آن بیان می گردد( تقسیم می شود که در نحوه بازپس گیري این دو نوع قرض اختالف حکم می باشد 

   ی از احکام قرضبرخ

ت نشده باشد ، هر وقت بدهکار بدهى خود را بدهد طلبکار باید قبول نماید ، و همچنین هر موقع طلبکار ● در صورتى که در قرض شرط مد 
  طلب خود را مطالبه نماید ، در صورت توانایی بدهکار باید بدهی خود را بپردازد

  .فوراً آن را بپردازد ، و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است اگربدهکار بتواند بدهى خود را بدهد ، باید ●

ت طلب خود را مطالبه کند   اگر در قرض براى پرداخت زمانی را مشخص نمایند● طلبکار نمى تواند پیش از تمام شدن آن مد ،.   

را از او مطالبه نماید ، بلکه باید صبر کند تا بتواند  اگر بدهکار غیر از خانه و اثاثیه زندگی ، چیزى نداشته باشد ، طلبکار نمى تواند طلب خود ●
  .بدهى خود را بدهد

  قرض ربوي 

 .دهد بگیرد، ربا و حرام است دهد شرط کند که زیادتر از مقدارى که مى  اگر کسى که قرض مى●

  . حتی اگر شرط کند بدهکار عالوه بر پرداخت بدهی براي او کاري نیز انجام دهد ربا و حرام است

ى اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار اضافه اي به او پرداخت کند مشکلی ندارد بلکه مستحب و بهتر هم همین است که بدهکار عالوه ول
  .بر بدهی هدیه اي نیز به قرض دهنده بدهد
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  درس هشتم

  صدقه ، هبه ، صلح ، نذر ، قسم 

  صدقه 

  صدقه 

  صدقه از نگاه آیات و روایات 

  شرایط صدقه 

  فواید صدقه 

  صدقه 

  .صدقه این است که انسان مقدار از مالش را در راه خدا به فقرا و نیازمندان ببخشد

صدقه از امور مستحب است و اندازه خاصی ندارد، البته بخشش اموال در حدي که براي خود شخص ایجاد تنگدستی کند، مذموم شمرده شده 
   .است

   نگاه آیات و روایاتازصدقه 
 ند در قرآن کریم می فرمایدخداو

 مثل کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند دانه اي است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه صددانه باشد، 

 
 وسلم می فرماید وآله علیه اهللا صلی پیامبر اکرم

 به وسیله صدقه، رزق و روزي را براي خود نازل کنید 

 
 لسالم می فرمایدا امام علی علیه

   هرگاه بی چیز شدید بوسیله صدقه با خدا تجارت کنید

 شرایط صدقه 

   در صدقه شرط است که براي رضاي خدا و در راه او باشد، پس صدقه براي جلب توجه مردم و یا از روي ریا صحیح نمی باشد ●

   مالی را که انسان می خواهد صدقه دهد باید حالل و مالک باشد ●

   صدقه دادن مال دیگران و یا مال حرام صحیح نمی باشد بنابراین

   برخی از فواید صدقه

  دوري بال و مرگ بد ●
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  طول عمر ●

  شفاي مریض ●

  دورکننده فقر ●

  هبه ، بخشش

  هبه یا بخشش 

  عقد و ایقاع 

  اقسام هبه 

  تفاوت هبه با معامالت 

 باز پس گیري هبه 

  هبه 

   .ادن چیزي به کسی بدون عوض استهبه در لغت به معناي بخشیدن ، د

دهند و در مقابل چیزي را  هاي انتقال مالکیت است و فرق آن با مبادله این است که در مبادله هر یک از طرفین چیزي را می هبه یکی از راه
  .  گیرد بخشد ولی چیزي در برابر آن نمی  کننده چیزي را می گیرند؛ اما در اینجا هبه می

   .شود و براي ثبوت آن، قبول گیرنده الزم است  مراجع هبه عقد محسوب می از نگاه بیشتر●

   عقد و ایقاع

 عقد گفته می شود ) یعنی عالوه بر اعالم شخص احتیاج به قبول از طرف مقابل را نیز دارد (  به قرارداهایی که دو طرفه می باشد ●

  ..... مثل ازدواج و مزارعه و 

  ه می شود که براي ثبوت ، لزومی به قبول طرف مقابل ندارد  ایقاع به عقود یک طرفه گفت●

   مثل آزادي برده که به صرف بیان از طرف موال ، بنده آزاد می شود و لزومی به قبول یا رد از طرف برده را ندارد

   اقسام هبه

ضه ● هبه معو   

   به رایگان بگیرد در عوض چیزي که می بخشد ، چیزي. اي است که واهب در هنگام عقد شرط کند هبه 
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   هبه غیر معوضه ●

   اي است که واهب در هنگام عقد هبه، شرط دریافت چیزي در مقابل بخشش نداشته باشد هبه

  

   تفاوت هبه معوضه با عقود دیگر

ضه عوضی که در آن قرار داده می● ر حالی که در باشد ، د شود، در مقابل مال موهوب نیست بلکه عوض در مقابل شرط واهب می  در هبه معو
  . باشد عقود دیگر، عوض در قبال، عین می

   بازپس گیري هبه

تواند آن را به هم  شود و واهب نمی توانند آن را به هم بزنند، مگر در چند مورد که هبه الزم می هبه عقد جائز است، یعنی هر یک از طرفین می
  . بزند و چیز بخشیده شده را پس بگیرد

  ثل پدر و مادر  بخشش به خویشاوندان م●

  . بخشیده باشد» قربۀ الی اهللا« واهب مال را ●

   هبه معوضه باشد اگر چه عوض آن خیلی کم بوده باشد ●

  بلکه تمام یا بعضی از آن به کلی تلف شده یا صورت آن تغییر کرده باشد .  مال بخشیده شده به حال خود باقی نمانده باشد●

  . ه شده باشد یا این که گیرنده مال را به دیگري انتقال دادهمثال پارچه دوخته شده یا اطعام خورد

   فوت کنند) بخشنده یا گیرنده (  یکی از طرفین ●

  صلح 

  صلح 

  تفاوت صلح و هبه 

 برخی احکام صلح 

  صلح 

   ببخشد صلح آن است که انسان با دیگرى سازش کند که مقدارى از مال یا منفعت مال خود را به ملک او در آورد و یا به او

   صلح نیز مانند هبه ، معوض و غیر معوض می باشد ●
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یا شخص در مقابل چیزي که صلح کرده، عوضی هم دریافت می کند یا اینکه در مقابل مال یا حقی که صلح کرده عوضی ( بدین معنا که 
  ) دریافت نمی کند 

  تفاوت صلح و هبه 

اما در واقع دو عقد کامال مجزا با شرایط و احکام خاص خود می باشند که در اینجا به اگر چه هبه و صلح به ظاهر شبیه به یکدیگر می باشند 
  برخی از اصلی ترین تفاوتهاي آنها اشاره اي می کنیم 

 هبه یا همان بخشش، بدون پیش نیاز می باشد و شخص بدون سابقه قبلی مالی را به دیگري می بخشد، اما صلح در جایی است که؛ ابتداء ●
و بعدا با هم صلح ) مثل اینکه دو نفر بر سر بدهی و طلب خود با هم اختالف پیدا کنند (  و نزاعی بر سر یک جریان مالی واقع شود اختالف

  کنند که شخص دویست تومان به نفر دیگر بدهد 

  برخی احکام صلح 

قبول نماید ، و اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود  اگر کسى بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگرى صلح کند ، در صورتى صحیح است که او ●
  بگذرد قبول کردن او الزم نیست 

 اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبکار او نداند ، چنانچه طلبکار به مقدار کم تري راضی به صلح باشد ، زیادى براى بدهکار حالل ●
 راضى باشد، یا طورى باشد که اگر مقدار طلب خود را مى دانست ، باز هم به آن نیست ، مگر آن که مقدار بدهى خود را به او بگوید و او را

  . مقدار صلح مى کرد

 اگر دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به یکدیگر صلح کنند ، مصالحه آنان صحیح است ، حتی اگر وزن ، ●
  پیمانه یا مقدار آنها مساوى نباشد 

  و نفر چیزى را با هم صلح کنند ، با رضایت یکدیگر مى توانند صلح را به هم بزنند اگر د ●

 اگر طلبکار چیزى را که به صلح گرفته و معیوب باشد ، مى تواند صلح را به هم بزند ، ولى اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را ●
  . بگیرد اشکال دارد

  نذر و عهد 

  نذر و عهد 

  برخی احکام نذر 

 کفاره نذر 

   نذر و عهد

نذر یا عهد این است که انسان، کار خیرى را که واجب نبوده ، براى خدا بر خود واجب سازد و یا کارى که نکردن آن بهتر است را براى خدا 
 ترك نماید 
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   برخی احکام نذر

 بیمارى من خوب شود، بر من است که براى خدا ده چنانچه:  در نذر باید صیغه خوانده شود و الزم نیست به عربى بخوانند، پس اگر بگوید●
 تومان به فقیر بدهم، نذر او صحیح است 

   نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد و با اختیار و قصد خود نذر کند، ●

  بنا بر این نذر کسى که او را مجبور کرده اند، یا بر اثر عصبانى شدن بى اختیار نذر کرده صحیح نیست 

   که کار حرام یا مکروهى انجام دهد، یا کار واجب یا مستحبى را ترك کند، نذر او صحیح نیست  اگر نذر کند●

   اگر نذر کند کار مباحى را انجام دهد یا ترك نماید، چنانچه بجا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوى باشد، نذر او صحیح نیست ●

  مثالً نذر کند فردا غذایى خاص را بخورد 

ی باشد که انسان توان انجامش را داشته باشد، بنا بر این کسى که نمى تواند پیاده به کربالى معال برود، اگر نذر کند پیاده  نذري صحیح م●
  برود، نذر او صحیح نیست 

خواند و  اگر نذر کند روزه بگیرد، ولى وقت و مقدار آن را معین نکند، چنانچه یک روز روزه بگیرد، کافى است ، و اگر نذر کند نماز ب●
مقدار و خصوصیات آن را معین نکند، اگر یک نماز دو رکعتى بخواند، کفایت مىکند و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را 

  معین نکند، اگر چیزى بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر خود عمل کرده است 

جا آورد، پس اگر نذر کند روز اول ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد و یا نماز  اگر نذر کند عملى را انجام دهد، باید همانطور که نذر کرده ب●
و نیز اگر نذر کند وقتى بیمار او خوب شد صدقه بدهد، . اول ماه بخواند، چنانچه قبل از آن روز و یا بعد از آن بجا آورد، کفایت نمىکند

  چنانچه پیش از آنکه خوب شود، صدقه بدهد کافى نیست 

مشرّف شود، چنانچه به زیارت امام دیگرى برود، ) ع(مثالً به زیارت حضرت امام حسین) ع(کند به زیارت یکى از امامان معصوم اگر نذر ●
  و اگر بر اثر عذرى نتواند آن امام را زیارت کند، چیزى بر او واجب نیست . کافى نیست

   بزند، یا او را از عمل کردن به نذر باز دارد  شوهر نذر کند، شوهرش نمى تواند نذر او را برهمٔ اگر زن با اجازه●

    اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیرى نماید، زن نمى تواند نذر کند و اگر با جلوگیرى شوهر، نذر کند نذر او باطل است●

  کفاره نذر 

ت فقیر را سیر کند، یا دو ماه روزه بگیرد و یا اگر به نذر خود عمل نکند، باید کفاره بدهد، کفاره نذر شبیه کفاره روزه می باشد ، یعنى باید شص
  یک برده آزاد کند 
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  قسم 

  قسم 

  شرایط قسم 

  برخی از احکام قسم 

  کفاره براي ترك قسم

  قسم 

  قسم این است که انسان به یکی از نامهاي خداوند سوگند یاد کند که کاري را انجام دهد و یا کاري را ترك نماید 

  شرایط قسم 

  سم مى خورد باید بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختیار قسم بخورد کسى که ق ●

  پس قسم خوردن بچه، مست و کسى که مجبورش کرده اند، و کسی که از روي عصبانیت قسم بخورد ، قسمش درست نیست 

   مستحب نباشد باید کارى که قسم مى خورد انجام دهد، حرام یا مکروه نباشد و کارى را که ترك می کند، واجب یا ●

  بنابراین اگر قسم بخورد روزه هایش را نگیرد قسمش صحیح نیست 

   ترك یا انجامش حسنی داشته باشد ●

  بنابراین اگر قسم بخورد ، فالن لباسش را بپوشد قسمش صحیح نیست 

   به یکی از نامهاي خداوند باشد ●

  بنابراین اگر مثال به قرآن سوگند یاد کند قسمش صحیح نیست 

  قسم را به زبان آورد  ●

  بنابراین اگر در دل قصد کند و سوگند بخورد سوگندش صحیح نیست 

   انجام دادنش ممکن باشد ●

  برخی از احکام قسم 

   اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر، قسم بخورد، پدر و شوهر مى توانند قسم آنان را به هم بزنند ●



 ٥٩

مى خورد، اگر حرف او راست باشد، قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد، حرام و از گناهان کبیره  کسى که بر ادعاى خود قسم ●
  مى باشد 

    اگر انسان از روى فراموشى یا ناچارى به قسم عمل نکند، کفاره بر او واجب نیست●

  کفاره قسم 

  کفاره قسم یکی از سه موارد زیر می بالشد 

   آزاد کردن یک برده ●

  ام دادن و یا پوشاندن ده فقیر  طع●

   سه روز روزه گرفتن●

  درس نهم 

  ازدواج ، طالق ، ارث 

  ازدواج 

  ازدواج 

  تفاوتها 

   ازدواج دائم    

   برخی احکام ازدواج دائم    

   ازدواج موقت                             

 برخی احکام ازدواج                             
  موقت 

 ازدواج  

   .شود دواج وحدتی شرعی بین زن و مرد است که باعث بوجود آمدن پیوند زناشویی و رابطه خویشاوندي میاز

  برخی تفاوتهاي ازدواج دائم و موقت 

 پیوند ازدواج به دو قسم دایم و موقت تقسیم می شود که این دو ، اگر چه در کلیت با هم مشترکند اما تفاوتهاي بسیاري با هم دارند که نگاهی
  ) نکات تکمیلی در احکام ازدواج خواهد آمد( گذرا به برخی تفاوتهاي این دو نوع عقد خواهیم داشت 
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 اولین تفاوت که از نامگذاري نیز مشخص است اینکه ؛ در عقد موقت شرط زمان مطرح است و باید دقیقا مشخص گردد در ●              
  حالی که در عقد دائم چنین شرطی نیست 

 شرط صحت عقد، در عقد موقت، مشخص بودن ابتدایی مقدار مهریه است در حالی که در عقد دایم چنین شرطی نیست و اگر ●              
در عرف   منظور از مهر المثل این است که؛ مهریه ي زوجه اي مثل این خانم ( مهریه ابتدا مشخص نگردد، به زوجه مهر المثل تعلق می گیرد 

      )ریه براي عقد نوشته می شود چقدر است ، شبیه همان مه

   در عقد دائم ، زوج باید مخارج زندگی زوجه را فراهم کند ، در حالی که در عقد موقت چنین الزامی نیست ●             

   در عقد دایم ، زوجه حق همبستري داشته که این حق در عقد موقت براي زوجه نیست ●             

  ن و شوهر از یکدیگر ارث می برند در حالی که در عقد موقت چنین نیست  در عقد دایم ز●              

 در عقد دائم ، زن باید براي فعالیتهاي خارج از خانه و برخی امور دیگر از همسر خود اجازه بگیرد در حالی که در عقد موقت ●             
  چنین اجازه اي الزم نیست 

  د شرط کند که با یکدیگر هم بستر نشوند در حالی که چنین شرطی در عقد دائم صحیح نمی باشد  در عقد موقت زوجه می توان●              

 برخی احکام ازدواج دائم 

توانند خود زن و مرد بخوانند یا  ، صیغه عقد را مى ، و تنها راضى بودن زن و مرد کافى نیست در عقد باید صیغه خوانده شود ●           
           از طرف آنان بخواند دیگرى را وکیل کنند که 

  در عقد دائم، زن و مرد نسبت به هم وظایفی پیدا می کنند که خالصه اي از این وظایف به شرح زیر می باشد 

   زن بدون اجازه شوهر از خانه بیرون نرود ●             

   زن بدون عذر شرعی مرد را از نزدیکی با خود منع ننماید ●              

    مقابل مرد نیز بایددر         

   منزل ، پوشاك و هزینه غذایی زن را در حد عرف زن براي او فراهم نماید ●             

  به زن بدهکار است ) اگرچه که توانایی نداشته ( در صورتی که مرد موارد باال را براي زن تهیه ننماید 

   .حقّ غذا، لباس، منزل و همخوابی ندارد، ولی مهر او از بین نمی روداید  اگر زن ، موارد گفته شده در باال را رعایت ننم●             

 ، و اگر زن در مقابل انجام این امور از شوهر خود درخواست هزینه نماید  مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه، مجبور کند●             
  مرد باید این هزینه را پرداخت نماید 
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 تواند بیشتر از چهار ماه با زن دائمی خود نزدیکی نکند  شوهر نمی ●             

 
  ازدواج موقت 

تفاوت اصلی آن با ازدواج . است متعه یا نکاح منقطع یا ازدواج موقت، که در زبان عامیانه به صیغه معروف است، نوعی ازدواج در مذهب شیعه
  . شود  زوجیت خودبخود منقضی میٔشود و با پایان آن رابطه  بسته میدار بودن آن است، به این معنا که عقد براي مدت معینی عادي در مدت

    الزم به ذکر است ؛ اگر چه اهل سنت ازدواج موقت را حرام می دانند ، اما ازدواجی شبیه به ازواج موقت شیعی دارند ، با عنوان ازدواج مسیار 

اي کسی که متاهل است ازدواج موقت مکروه می باشد ، اما در روایات  اگرچه اصل در ازدواج ، ازدواج دائم می باشد و حتی بر●         
   بسیاري بر استحباب و فواید ازدواج موقت براي کسانی که امکان ازدواج دائم را ندارند تاکید شده است

  برخی احکام ازدواج موقت 

   .شاهد گرفتن الزم نیستدر ازدواج موقت، رضایت طرفین و خواندن صیغه کافی است و نوشتن و  ●              

مثال به مدت یک روز یا چند سال با مهریه  (   ابتدا باید زمان و مقدار مهر مشخص گردد وبعد صیغه اي ازدواج خوانده شود●             
 ... )  تومان تاهزار

م« :  در صیغه عقد موقت، ابتدا زوجه می گوید●             فْسی فی المدةِ الْ جتُک نَ وم زلو عم رِ الْ هم ی الْ خودم را به تو تزویج کردم ( »علومه علَ
  قَبِلْت : گوید بعد مرد می و) براي مدت معین با مهر معین

« : و مرد بگوید » خود را با فالن مهر، براي فالن مدت به ازدواج تو درآوردم « : صیغه عقد موقت اگر به زبان فارسی ، زن بگوید ●            
   .، کافی است» یرفتمپذ

  ندارد و کسی بر او والیت ندارد   زن براي ازدواج موقت احتیاج به اجازه گرفتن از کسی●            

   دختره باکره رشیده براي ازدواج موقت ظاهرا احتیاج به اذن پدر دارد ●            

   .ند ، برعهده پدر است مخارج فرزندانی که از طریق ازدواج موقت به دنیا می آی●            

.  را ببخشد، چنانچه با زن نزدیکى کرده، باید تمام مهر را به او بدهد و اگر نزدیکى نکرده باشد، باید نصف آن را بپردازد عقداگر مرد مدت ●
  طالق

  طالق 

  شرایط طالق 

  انواع طالق 

  عده طالق 
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  طالق 

  . از یکدیگر استطالق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران 

  شرایط طالق 

   عنوان شهود صورت گیردبهي طالق باید در حضور دو نفر مرد عادل   صیغه●               
  

   طالق دهنده باید بالغ ،عاقل ، قاصد و مختار باشد●               

   انواع طالق

  طالق بر دونوع است 

  طالق رجعی  ●                      

   طالق بائن ●                       

تواند قبل از منقضى  منظور از طالق رجعی این است که بعد از خوانده شدن صیغه طالق ، مرد در زمانی که زن در عده است مى             
  نشدن زمان عده به همسر خود رجوع کند و طالق را باطل نماید 

  طالق ، دیگر حق رجوع به همسرش را ندارد  و منظور از طالق بائن ، طالقی است که مرد بعد از             

  موارد طالق بائن 

   طالقی که قبل از نزدیکی واقع شود ●                       

   طالق زن یائسه ●                       

  او را سه طالقه کرده : در اصطالح عامیانه می گویند(  طالق بار سوم ●                       

مردي همسر خود را طالق دهد، سپس با او ازدواج کند، آنگاه براي بار دوم همسر خود را طالق دهد و همانند بار  اگر                     
آید و در این صورت، مرد حق ازدواج  این زن سه طالقه به شمار می. اول دوباره با او ازدواج کند، آنگاه براي بار سوم همسر خود را طالق دهد

در چنین صورتی اگر شوهر دومش از دنیا برود یا . واهد داشت مگر این که زن با مرد دیگري غیر از شوهر اولش ازدواج کندمجدد با او را نخ
      .آن زن را طالق دهد، پس از پایان زمان عده، شوهر اول می تواند با او ازدواج کند

 کردم و آن زن براي او حرام می شود اما در فقه شیعی همان از نگاه فقه اهل سنت می توان در یک جلسه گفت من همسر خود را سه طالقه
  است که در باال توضیح داده شد 

  در ادامه توضیح این دو طالق بیان می گردد (  طالق خلع و مبارات ●                       
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این طالق مربوط به زمانی . گیرد  طالق میع طالقی است در آن زن با واگذاري مالی به شوهر از ويلطالق خ : طالق خلع                    
این مال ممکن است مهریه . است که زن از شوهر به قدري تنفر پیدا کرده باشد که حاضر می شود با پرداخت پول از قید همسري وي رها شود

   .کنند ین نوع طالق استفاده میدر اشاره به ا» مهرم حالل و جانم آزاد«زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت  

طالق مبارات نیز شبیه طالق خلع می باشد و زن حاضر می گردد با بخشش مال به شوهر از قید همسري او :  طالق مبارات                 
  مال باید کمتر از مهریه باشدرها گردد با این تفاوت که در این مورد تنفر دو طرفه می باشد و مرد نیز راضی به این جدایی است بنابراین مبلغ 

  
Οطالق مخصوص عقد دائم است و در عقد موقت با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر ، زوجیت پایان می پذیرد .  
  

   عده طالق

 عدّه ، مدت زمانی است که زن پس از جدایی ، یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداري کند  ●        

   .حتی اگر از حامله شدن جلوگیري کرده باشند دخول ، عده الزم است ؛ در صورت تحقق           

  مدت عده با توجه به شرایط متفاوت می شود 

   اگر زن باردار باشد چه در عقد دائم و چه در عقد موقت ؛ عده آن تا به دنیا آمدن فرزند می باشد ●                

   می باشد   روز10 ماه و 4 دائم و چه در عقد موقت ؛ عده فوت  اگر مرد فوت کند ، چه در عقد●                 

   روز می باشد 45 در غیر دو مورد باال، عده در عقد موقت دو بار پاك شدن از خون حیض و اگر حیض نمی بیند ●                 

  درس دهم  

  ارث ، وصیت، حدود ، تعزیرات  

  و برخی مسایل متفرقه 

  ارث 

  ارث 

   و سببی وارثان نسبی

  حاجب 

  سهم االرث 

  ارث زن و شوهر 

  موانع ارث 
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  ارث 

    . میت بیان شده استٔارث به باقی مانده اموال میت گفته می شود، که در اسالم قانون خاصی براي تقسیم آن در بین ورثه

 وارثان میت 

   تقسیم می شوند  نسبیوسببی  وارثان میت به دو گروه           

   نسبی  وارثان         

    کسانی که به واسطه خویشاوندي از میت إرث می برند را وارثان نسبی می نامند که در سه گروه جاي می گیرند          

  گروه اول ●          
 .پدر ومادر        1           

  )هرچه پایین روند(فرزندان، و در صورت زنده نبودن فرزندان، فرزندان آنان  2                  

  گروه دوم ●        
 )هر چه باال روند(پدر بزرگ و مادر بزرگ 1                   

  ) هرچه پایین روند(ها برادر و خواهر و فرزندان آن 2                  

  گروه سوم ●        
  هاعمو، عمه و فرزندان آن1                   

  ها دایی، خاله و فرزندان آن 2                  

   وارثان سببی

  .با ما قرابت پیدا می کنند و به این سبب از ما صاحب ارث می شوند) زن و شوهري(وارثانی که به واسطه زوجیت 

   مثال اگر با زنی ازدواج کنیم که شوهر او فوت کرده و دو فرزند داشته ، به سبب ازدواج ما با این زن ، فرزندان او صاحب ارث می شوند

   حاجب       

  یا مانع ، اصطالحی است در فقه که به گروههاي ذکر شده در باال گفته می شودحاجب

 ، وجود هر شخص در گروه باال تر ، حاجب یا مانع براي افراد بردتا زمانی که از هر طبقه یک نفر باقی است، کسی از طبقه بعدي إرث نمی
او نمی رسد و اگر ) گروه دوم ( از اموال او ارثی به برادران و خواهران ) گروه اول (زمانی که شخص، فرزند دارد   مثال . گروه دیگر است 

     . فرزند نداشته باشد اما برادر داشته باشد از او ارثی به عمو و عمه نمی رسد

  سهم االرث 

 احت ذکر شده مقدار سهمی است که در قرآن به صر: سهم بالفرضسهم ارث را به دو عنوان کلی بالفرض و بالقرابه تقسیم می کنند 

  سهمی که در قرآن به صراحت ذکر نشده و در ادلۀ دیگري همانند روایات، بیان شده است: سهم بالقرابه 
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  بیان گردیده از این قرارند ) بالفرض ( برخی از افرادي که سهم ارث آنان در قرآن 

   فرزندان ●            

   پدر و مادر  ●             

  ر پدر و مادري  برادر و خواه●             

   برادر و خواهر مادري و یا پدري ●            

   زن و شوهر ●             

با توجه به پیچیدگی و بسیاري تقسیمات ارث، از بیان آن در این درس خود داري می نماییم و فقط به ذکر مقدار ارث زن و شوهر از یکدیگر ( 
  ) بسنده می کنیم

  

  ر احکام ارث زن و شوهر از یکدیگ

  . زن وشوهر در صورتی از یکدیگر إرث می برند که عقد آنها دائمی باشد

   کیفیت إرث آنها از یکدیگر به شرح ذیل است

 اگر شوهر بمیرد    ●        
  .  به سایر ورثه می رسد4/3 به همسر، و4/1: میت فرزند ندارد●                      

  به سایر ورثه میرسد 8/7 به همسر، و8/1: میت فرزند دارد ●                      

 اگر زن بمیرد    ●        
  .  به سایر ورثه میرسد2/1 به شوهر، و2/1:  میت فرزند ندارد●                     

    به سایر ورثه میرسد4/3 به شوهر، و4/1: میت فرزند دارد  ●                     

  موانع ارث

می نامند که » موانع ارث«رخی عوارض، از ارث بردن محروم می شوند و آن عوارض را در فقه به عنوان در مواردي بعضی از وراث در اثر ب
  :عبارتند از

   کفر ●               

 هیچ کافري حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؛ چه کافر اصلی باشد چه مرتد 

               

  قتل   ●               

   .گر در خطاي محض که از مال میت ارث می برد؛ ولی از دیه آن ارث نمی بردقاتل از مال مقتول ارث نمیبرد م
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   تولد از زنا ●               

   . زنا از پدر ومادر، وپدر ومادر از او ارث نمی برند  وجود ندارد؛ یعنی متولد از بین فرزندي که از زنا متولد شده، و پدر و مادرتوراث 

 
   لعان ●                

   .ه در مورد آن لعان شده است با پدر وخویشاوندان او توراث ندارد؛ ولی با مادر و خویشاوندان مادري توراث داردکودکی ک

  وصیت

  وصیت  

  وصیت هاي واجب 

   و وصیت هاي میت  تقسیم اموال

 وصیت  

   )مربوط به اموال و یا امور دیگر باشداین سفارشات می تواند ( سفارشاتی را که انسان براي بعد از مرگ خود می کند وصیت می نامند 

  وصیت هاي واجب 

اگر چه اصل وصیت کردن مستحب موکد است و بدان سفارش بسیار شده ، اما در برخی موارد حکم وجوب پیدا می کند، که این موارد 
   عبارتند از

 ش را نداشته  وصیت در مورد نماز و روزه هایی که از انسان قضا شده و توان انجام ●              

   وصیت در مورد پرداخت ، خمس ، زکات ، و سایر بدهیها ●              

   وصیت در مورد حجی که بر ما واجب شده و توان انجامش را پیدا نکرده ایم ●              

    تعیین سرپرست براي فرزندان خود●              

  تقسیم اموال میت و وصیتهاي او 

  میت الزم است این امور از داراییهاي متوفی خارج گردد و سپس ما ترکه او تقسیم گردد قبل از تقسیم اموال 

  ) خمس و زکاتی که به خود اموال باقی مانده تعلق دارد (  پرداخت بدهیهاي عین ترکه ●          

   مخارج تجهیز میت ●          

   پرداخت بدهکاریهاي او ●          



 ٦٧

  ت تا یک سوم اموال  وصیتهاي مالی می●          

   بعد از جدا کردن این مقادیر از ترکه میت ، مابقی اموال طبق قوانین سهم االرث بین وارثان تقسیم می گردد ●          

   حدود تعزیرات

  حدود ، تعزیرات 

  تفاوتها 

  حدود و تعزیرات 

   را حدود می نامن  در اسالم مجازاتهایی براي برخی جرمها مشخص گردیده که آنها●             

 بعضی از مجازاتها مقدارش به صراحت در فقه بیان نگردیده و مقدارش به تشخیص حاکم شرع می باشد ، این نوع مجازاتها را ●             
   تعزیرات می نامند

   تفاوتهاي حدود و تعزیرات

  یز با یکدیگر دارند که به برخی از آنها اشاره می کنیماگرچه حدود و تعزیر هر دو مجازاتی براي گناهکار می باشند، اما تفاوتهایی ن

  مقدار حدود دقیقا مشخص است اما مقدار مجازات در تعزیر با تشخیص حاکم شرع می باشد ●           

   در تعزیرات در بسیاري موارد توبه قابل قبول است اما در حدود چنین نیست ●           

   است اما تعزیرات گاه مربوط به حق الناس نیز می شود  حدود مربوط به حق اهللا●           

 احکام برخی گناهان 

  غیبت ، دروغ ، رشوه 

در بخش پایانی اشاره اي کوتاه به برخی گناهان خواهیم داشت که عالوه بر تاثیرات منفی براي فرد، تاثیرات منفی بسیاري براي جامعه نیز به  
   همرا خواهند داشت

   ت غیب   

 . غیبت در لغت به معنی حضور نداشتن یک فرد در یک مکان خاص است            ● 

معادل این معناي . رود هاي یک فرد در جمعی که او در آنجا حضور ندارد به کار می چنین غیبت در عرف به معنی نقل بدي هم ●            
  غیبت ، پشت سر کسی بدگویی کردن یا پشت سرش حرف زدن می باشد

  



 ٦٨

  یف فقهی غیبت تعر

 هرگاه کسی در غیاب دیگري سخنی نسبت به او بگوید که عرفاً و در نزد مردم نقص و عیب به حساب می آید و قصد وي از ●             
  این کار سرزنش و یا برمال کردن نقص او باشد، مرتکب غیبت شده است 

ت بسیاري از آن نهی شده و براي غیبت کننده و شنونده غیبت مجازاتهاي  غیبت از گناهان کبیره می باشد که در آیات و روایا●           
  سختی بیان گردیده 

   اشکال مختلف غیبت

نکته قابل توجه اینکه غیبت کردن تنها با لفظ شکل نمی گیرد، بلکه در بسیاري از موارد غیبت کردن با حرکات اعضا هم مصداق می یابد، 
غیبت : فرمودند) ص(رسول خدا. چون روي خود برگرداند با دست اشاره کردم که کوتاه قد است. ا آمدزنی نزد م: چنان که عایشه می گوید

  این زن را کردي 

  دروغ 

  . شود گویی، ادعاي باطلی است که به عنوان حقیقت اظهار می  دروغ و دروغ●             

مجازات و اقدامات حقوقی   ریب دیگران یا براي جلوگیري از شود که به جهت ف برداري محسوب می گویی نوعی کاله  دروغ             
  . پذیرد دیگر صورت می

داریم که ) ص (دروغ از گناهان کبره می باشد که در روایات از آن به عنوان مادر تمام بدیها یاد شده ، همچنین از رسول اکرم ●              
    به تمام این بدیها دروغ استاگر تمام بدیها در خانه اي جمع شده باشند کلید ورود: 

  رشوه  

است ، تا او در مقابل کاري را که معموالً غیرقانونی است براي ما  خواري یا ارتشاء کنایه از پرداخت پول یا چیزي به کسی  رشوه●           
  . انجام دهد

   شود رشوه گفته می شود  به پول یا چیزي که در این راه پرداخت می●           

مثال کار قانونی ( دهنده و رشوه گیرنده هر دو گناهکار می باشند ، اما اگر انسان در شرایطی قرار گیرد که مجبور به پرداخت رشوه شود رشوه 
 او را کارمندي انجام نمی دهد مگر به شرط دریافت رشوه، در این صورت پرداخت رشوه براي ارباب رجوع جایز و براي گیرنده  و صحیح

  ) حرام می باشد

  

  

  

 


