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 به نام خدا

 و جوانان خالصه ای از احکام برای نوجوانان
 

 
ه ن به رسالمت نیبعد از مطالعه ا دیتوانیتمام مراجع مشترکند. شما م نیب تقریباً  احکام نی: اتذکر

 شود ابتدایم هیمتن توص نیو مختصر بودن ا یسادگ لی. اما به دلدیخود مراجعه فرمائ دیمرجع تقل

 .دیمراجعه نمائ شتریدقت ب یو سپس به رساله مرجع خود برا دیریبگ ادیاحکام را  نیا
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باید نگویند چه کارهایی را باید انجام دهیم و چه کارهایی را که مییعنی دستورات عملی اسالم )دستوراتی احکام یا فقه:
 انجام دهیم(

و بایستی به  رسندمییف به سن تکل قمری سالگی 9و دختران در پایان سالگی  ۱۵پایان در  حداکثر تمام پسران: تکلیف
ه توضیح در ادام اشند کهبه تکلیف رسیده بقبل از این زمان هم  پسران، البته ممکن استوظایف دینی خود عمل کنند. 

  .خواهیم داد
ن مطالعه وی آاز ر احکام را کرده وتهیه رابداند )مثال رساله احکام  خود را یادبگیرد ومربوط به احکام  باید ،شخص مکلف

 .ندرا بخواوباره آندرد( بایدتوانسته یادبگیکه می)درصورتی خواندهنمازش را اشتباه ،خاطر ندانستن یکی از احکامکند( واگر به

 نامند. شخصی را که به تکلیف رسیده، مکلف می مکلف:
 دراینجا الزم است بدانیم: 

 دارد؛ مثل نمازخواندن : کاریست که انجامش الزم است و ترک آن عذاب واجب 

 که الزم است ترک شود و انجامش عذاب دارد؛ مانند دروغ وستم  ست: کاریحرام 

 دقه دادنصسالم دادن و ؛ مثل خوب و مطلوب است و ترک آن عذاب ندارد: کاریست که انجام دادنش مستحب

 داغ  کاریست که انجام ندادنش بهتر است؛ مثل فوت کردن به غذا وخوردن غذایمکروه: 

 نشستن نه عذاب دارد ونه ثواب؛ مثل راه رفتن و ؛کاریست که انجام دادن یا ندادنش یکی استمباح: 

 کند. ربوط به آن برداشت و استخراجکسی است که بتواند مسائل شرعی )دینی( را از منابع م مجتهد:

 نظر فقها( اجماع )اتفاق-4عقل-3( لسالماعلیهمییدات معصومین أها، اعمال و تنت )گفتهس-2قرآن-۱:دین و احکاممنابع

 ی )که خودش مجتهد و عالم دینی نیست( واجب است، از یک مجتهد زندة دارای شرایط زیر تقلید کندمکلفبر هر  تقلید:
 (:۱کند انجام دهدهمانطور که او مشخص می احکام را)یعنی 

ز همه بنابر احتیاط واجب، ا نند.دیگران از او تقلید ک که امامی ۱2شیعه  و مجتهدِ مردِ حاللزادة عاقل و بالغ مرجع تقلید:
 استادتر )اعلم(  بوده و حریص به دنیا نباشد.

همه بین ا ی -2 تشخیص دهدرا  اعلما بشناسد و رعالمان دینی  شیا باید خود -۱ :مرجع تقلید اعلم تعیینبرای 
گواهی دهند و دو کارشناس  ،عادلکارشناس دو نفر  ای -3و بگویند او مجتهد اعلم است  کارشناسان دینی مشهور باشد

 عادل دیگر مخالفت نکنند.

 همان واجب است فقط میتوان در آن حکم به مجتهد اعلم بعدی مراجعه کرداحتیاط واجب: 

 .د ت پاک کراجاس: برای نماز خواندن و بعضی از اعمال باید بدن را ازن(6: )اشاره شده در سوره مائده؛ آیه طهارت

 -7سگ  -6خون  -۵ر )مرده( مردا -4منی  -3ع )غائط( مدفو -2درار )بول( ا -۱عبارتند از  )جمع نجاست( ساتنجا
 ستخوار عرق شتر نجا -۱۱کافر  -۱0 )فُقّاع( آبجو -9 و هرمایع مست کننده شراب -8خوک 

دیگری  خیسی به نند وکخوردبر )نجاسات( پاک هستند؛ مگر اینکه در حالت خیسی با یکی از اینهاهمگی  ،باقیِ چیزها
 منتقل شود.

ریدن، بز سر ا؟ حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند )آنهایی که پس *ادرار و مدفوع چه حیواناتی نجس است
مانند  ،دارندن جهنده نکند( اما ادرار ومدفوع حیوانات حالل گوشت مثل گاو وگوسفند وحیواناتی که خوخونشان فوران می

 پاک است. مار وماهی 

                                                 
 به استناد فتوای مجتهد انجام دهد ۱
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وشت گان حرام فوع پرندگ)به نظر برخی مراجع ادرار و مدپاک است.  ،پرندگانهمه ادرار ومدفوع اسب واالغ و  توجه:
 نجس است(

بسم اهلل  ،دنم سر بریر هنگاددستور اسالم کشته شود )مثال  مردار به حیوانی گویند که خودش مرده باشد و یا به غیرِ *
نجس است ولی  مام بدنشنیز ت ،اندانسانی که تازه مرده و هنوز غسل نداده .د(باش ذبح نشدهبله یا رو به ق ،نگفته باشند
 . نیست الزمکفن  واند پاک است و غسل ن شهیدانی که در میدان نبرد کشته شدهشود. البته بددادن پاک میپس از غسل

 نجس است.  ی آنها(حتی ناخن و مو) *تمام بدن خوک و سگ

جهنده  تی که خونیوانااما انسان وح مثل خون ماهی و مار؛ : حیوانی که خون جهنده ندارد خونش پاک استاحکام خون 
 مثل مرغ و گوسفند.  :دارند خونشان نجس است

 آید. * اگر ندانیم چیزی که قبال پاک بوده، بعدا نجس شده یا نه؛ پاک به حساب می
 *خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است. 

 کنند و مهمترین آنهامطهرات، اشیاء نجس را پاک می (11؛ آیهانفال)اشاره شده در سوره  ها(کنندهات )پاکرهِّطَمُ
 و....ین نجاست عبر طرف شدن  -۵اسالم  -4 آفتاب  -3زمین  -2آب  -۱عبارتند از: 

 بسیاری از چیزهای نجس را پاک  می کند.: آب 

اک آن کف پا یا کفش، پ و مانند اینها باشد، با راه رفتن روی اک، شنخشک باشد و از جنس خ اگر زمین پاک و زمین:
  قدم برداریم.( ۱۵شود )که بهتر است حداقل می

 گیاه را پاک کند به شرطی که: ودرخت  -3اختمان س -2مین ز -۱تواند میآفتاب: 
ی مانند ابر یا پرده، مانع یزچ -3یز نجس با تابشِ آفتاب، خشک شود چ -2یزی که نجس است، تر )خیس( باشد چ -۱

فتاب، عین نجاست آهنگام تابش  -۵ن را خشک کند مثال به کمک باد خشک نشود آفقط آفتاب،  -4نباشد  تابش آفتاب 
 در آن نباشد )اگرنجاست هست، قبل از تابش آفتاب بر طرف شود.( 

ابد و ب برآن بتی آن ریخت، سپس آفتاب بر روتوان مقداری آولی رطوبت ندارد می ،*اگر زمین و مانند آن نجس است
  )در مورد گیاه، شرط بیان نشده است( کند.پاک

 ال اهلل ون ال اله ااَ شهدُاَ»شود، یعنی بگوید پاک می ،شهادتین بگوید بیاورد واسالم اگر  لینجس است و ،کافر :سالما
 شود. تمام وجود او پاک می ؛«حمدا رسول اهللمُ  انّ اشهدُ

  عین نجاست:برطرف شدن  
 شود و نیازی به آب کشیدن ندارد: شدنِ عینِ نجاست، پاک میچبز نجس در دو مورد، با برطرف

 شود. یپاک م ،درف شواز منقارش برط تساالف( بدن حیوان، مثال منقار مرغی که چیز نجس خورده است هنگامی که نج
 ب( باطن بدن )داخل بدن( مانند داخل دهان، بینی و گوش 

  :وضو
 .دست چپ را بشوید-4دست راست و  -3صورت و -2ت کند نیّ -۱کند: عمل ترتیباین به انسان باید برای انجام وضو، 

 پای چپ را مسح نماید.  ،ا دست چپب -7مانده، مسح کند و  راست است را با رطوبتی که از دسترپای -6ف سر و ک -۵
 . د بشوئیمبایایین پال به ا را از آرنج تا نوک انگشتان، از باو دسته ؛صورت را از جایی که موها روییده تا چانه* 

نای سه پهست به اهر اندازه مسح کنید کافیست ولی بهتر سر که باالی پیشانی است را به روی : قسمت جای مسح 
ته و سر و شا نگه داگر دستها رباید دست را روی پا کشید )ا پا، کردنانگشت بسته و طول یک انگشت مسح کنید. در مسح

 ت. وضو باطل اس ،شود(. جای مسح باید خشک باشد و اگر کامال خیس باشدباطل می ،پا را به آن بکشیم
 ( اطل استب ..فش واله، کچادر، ک از روی پارچه،کشیدن مسح و شستنباشد )*بین دستها و سر یا پاها نباید چیزی فاصله
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 توان آن را پاک کرد، باید تیمم نماید. نمی* در وضو باید محل مسح و شستن، پاک باشد و اگر 

یعنی خالص مطلق باشد ) -3غصبی نباشد( یعنی باح باشد )م -2نجس نباشد( یعنی آب وضو پاک باشد )-۱شرایط وضو:  
انعی از رسیدن آب به اعضای م -7اک باشند اعضای وضو پ -6ه نباشد از طال ونقر -۵اح باشد وظرف ِآن، مب -4باشد( 

عایت کند مواالت را ر -۱0تن اعضا را رعایت کند ترتیب در شس -9و بدونِ ریا، وضو بگیرد  با قصد قربت -8د وضو نباش
فتن استفاده از آب، برای وضو گر -۱2ضو، از دیگری کمک نگیرد در کارهای و -۱۱)یعنی بین اعضای وضو فاصله نیفتد( 

مثل دستها و پاها( در اعضای وضو ) -۱4و گرفتن وقت باشد. ه اندازه کافی برای وضب -۱3نداشته باشد  ی برای او ضرر
 ،یری کندنها جلوگبه آ موقع شستن و مسح کردن، پاک باشد و اگر چیزی بر روی صورت یا دستها باشد که از رسیدن آب

 باید برطرف شود. 
ر جرم ت؛ ولی اگوضو نیسمانع  ،های رنگ، چربی و کرم، در صورتی که رنگ بدون جرم باشد* خطِ قلمِ خودکار و لکه

 باید برطرف شود.  ،دارد و روی پوست را گرفته باشد

 در غیر این صورت وضو باطل است. ،انجام شود گفته شده ترتیب بهکارهای وضو باید ترتیب: 
تواند گر نمیاست و ا*وضوگیرنده نباید از کسی کمک بگیرد واگر کسی به او کمک کند تا وضو بگیرد، وضویش باطل 

 و بگیرد باید با کمک شخص دیگر انجام شود و هر دو نیت وضو کنند. وض
 رای نماز، تیمم کند. بمریض شود نباید وضو بگیرد و باید  ،ترسد اگر وضو بگیرد* کسی که می

کردن  ورت تیممص)ولی در  ،شود* اگر وقتِ نماز به قدری تنگ است که اگر انسان بخواهد وضو بگیرد نمازش قضا می
 ند. شود( باید به جای وضو تیمم کدر وقت خود ادا می نمازش

بگیرد،  عمول وضوم: شخصی که بر روی اعضای وضویش، زخم یا شکستگی دارد؛ اگر بتواند به طور ایوضوی جبیره 
 دن و آب زدنی باز کرست ولباید چنین کند )مثال روی زخم باز است و آب برایش ضرر ندارد و یا اینکه روی زخم بسته ا

ن زخم را آتواند اطراف شود، میروی آن تاثیر و ضرری ندارد( ولی اگر آب برایش ضرر دارد و باعث بدترشدنِ زخم می
ن کی روی آچه پاخیس بر آن زدن ضرر ندارد بهتر است که دست خیس روی آن بکشد و بعد پار بشوید و اگر دستِ

  .بگذارد و دست خیس را روی پارچه نیز بکشد
م و خم بگذاریزتوان کشید، باید پارچه پاکی روی خیس هم بر روی آن نمی لی شدید است و اصال دستِاگر زخم، خی

 (. توان عمل کردیموضو خیس است( بر روی پارچه بکشد )درغسل نیز به همین ترتیب  آب دستِ خیس خود را )که از

 ساندن جایی از بدن به نوشته عربیِ ر-3به طواف کع-2ماز )بجز نماز میت( ن-۱–برای چه کارهایی باید وضو بگیریم؟ 
  )علیهم السالم(ائمه اطهار)بنا بر احتیاط( به اسم  قرآن و اسم خدا و پیامبران و

همراه -3 خواندن قرآن -2 )علیهم السالم(فتن به مسجد و حرم امامانر -۱ برای چه کارهایی وضو گرفتن مستحب است؟
 یارت اهل قبور ز -۵لد و حاشیه قرآن ایی از بدن به جرساندن ج -4داشتن قرآن 

برد قل را از بین میعچیزهایی که  -2ی که گوش نشنود و چشم نبیند خواب به طور -۱ شود؟چگونه وضو باطل می
شدن مرده و جُنُببدن زدن به ل دستشود، مثشدن غسل مینچه که باعث واجبآ -3مانند دیوانگی، مستی و بیهوشی 

 از انسان مدفوع یا باد معده دن ادرار یا خارج ش-4
 عالئم بلوغ در پسران چیست؟ 

و روزه را بگیرد و واجبات را انجام دهد. را بخواند هر یک از موارد زیر در پسران ایجاد شود آن فرد بالغ است و باید نماز 
 بر شرمگاه زبرموى روییدن  -2 روز شمسى( ۱7ماه و  6سال و  ۱4سال قمرى در پسر )تقریباً معادل  ۱۵کامل شدن  -۱
خروج مَنی )مایعی است که پس از بلوغ از مجرای ادراری خارج  -3 اطراف آلت تناسلی(رویش موهای زائد زیر شکم و )
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با لذت و شهوت خارج  -۱سه عالمت دارد که حتما هر سه عالمت باید همزمان باشند -درصورت شک -شود و می
 بعد از خروجش، بدن سست می شود(  -3جهش است  خروجش با سرعت و -2 (ها)بجز مریض شودمی

 ( کند. سل )جنابتغگویند و باید پیش از خواندن نماز، مُحتَلِم( مییا *به کسی که منی از بدنش خارج شده جُنُب )
 .وذى ، ودى،عبارتند از: مذى یاز بول و من ریشود، به غکه از انسان بالغ خارج مى ىیها آب)دقت کنید 

دن فکر کر ای ز،یانگصحنه شهوت دنی)مانند د یشدن جنس کیلزج و چسبنده که نوعاً بعد از تحر یکماست  یآب یمذ
خارج  یمن از خروج  قبل. معموالًهای منی را نداردولی نشانه شودینگاه و صحبت با جنس مخالف( خارج م ایدرباره آن 

 .کندیو وضو را باطل نم خواهدنمی و پاک است و غسل شودیم
س نشده نج یا منرخورد بب. اگر به واسطه دیآ یم رونیاز انسان ب ،یشدن منبعد از خارج یاست که گاه یآب «یوذ» اما

 .باشد، پاک است و غسل هم ندارد
ا ندارد. ر یکم منح. اما اشدب یمن هیشبشاید و از نظر ظاهر  دیآیم رونیب )ادرار( بعد از بول یاست که گاه یآب «یود»

 باشد، پاک است. دهیرا هم ندارد. اگر بول به آن نرس یج شدن منخار یهانشانه

 سل:غُ 
شدن( و شیوه آن بدین شود )مثال بعد از جُنُبگاهی برای نماز و سایر کارهایی که باید وضو انجام داد، غسل واجب می

 صورت است: 

 : دادانجام  صورتبه دو توان را میها غُسل
شود. ن شسته میو بعد از آن، نیمه چپ بد طرف راست بدن شوئیم، سپسردن را کامال میابتدا سر و گ ترتیبی: ( غُسل1

 )بنابر احتیاط واجب، باید به ترتیب فوق انجام شود(

 گیرد. آب قرار می زیر در غسل ارتماسی تمام بدن، یکباره در( غُسل ارتماسی: ۲
 تفاوت غسلها با هم فقط در نیت آنهاست نه درانجام آنها. 

ت مواال تمام شروطی که در صحیح بودن وضو گفتیم در غسل هم الزم است؛ بجز رایط صحیح بودن غسل چیست؟ش
 ه باال شست.بز پایین و میتوان ا دبدن را از باال به پایین بشویحتما همچنین الزم نیست که  و شدن()بدون فاصله انجام

 نجام دهد. نها یک غسل اتواند به نیت همه آکسی که چند غسل بر او واجب است می*
باید وضو  و دتوان نماز خوانهای دیگر نمی* کسی که غسل جنابت انجام داده، نباید برای نماز، وضو بگیرد ولی با غسل

 .دانند(برخی از مراجع غسل های واجب را کافی از وضو مینکته: )گرفت. 
 ای است. ای همانند وضوی جبیرهغسل جبیره*

باعث  ب(تیاط واج)بنابر اح تواند غسل ارتماسی کند چون بودن تمام سر در آب،گرفته است، نمی *کسی که روزة واجب
 شود. شدن روزه میباطل

اند دهز غسلش نداای که )بدنش( سرد شده و هنواگر کسی، جایی از بدنِ خود را به بدن انسان مرده میّت: غسلِ مسِّ
 برساند، باید غسل مس میت کند. 

 (6ره شده در سوره مائده؛ آیه )اشا: تیمم
 در این موارد باید به جای وضو یا غسل، تیمم کرد: 

ا آن آب وضو بکه اگر  م استکالف( آب نباشد و یا دسترسی به آن ممکن نباشد یا برای انسان ضرر داشته باشد یا آنقدر  
 شوند. مانند و یا مریض میبگیرد خودش و دیگران تشنه می

 شود. تنگ باشد که اگر وضو بگیرد و یا غسل کند نمازش قضا می ب( اگر وقت نماز 

 : دستور تیمم 
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کشیدن  (3صحیح است  ( زدن کف هر دو دست با هم، بر چیزی که تیمم بر آن،2( نیت ۱پنج چیز در تیمم واجب است: 
ط واجب باید ابر احتیابن)ی هر دو دست بر پیشانی ودو طرف آن، از جایی که موی سر روییده تا روی ابروها و باالی بین

دست راست بر  ( کشیدن کف۵( کشیدن کف دست چپ بر تمام پشت دست راست 4( دستها روى ابروها هم کشیده شود
ید ح کرده باباشند( برای آن که یقین کند تمام پشت دست را مستمام پشت دست چپ )انگشتان هم جزء کف دست می

  مقداری باالتر از مچ را هم مسح نماید.
 کندبرطرف ،د داردجوستها ویا د ویگری نیز در پیشانی بیاورد واگر مانع دانگشتر را ازدست بیرون ،* انسان باید برای تیمم

ند که تیمم به کد معلوم ن بای* تمام کارهای تیمم باید با قصد تیمم و برای اطاعت از دستور خداوند انجام شود. وهمچنی
 نیت تیمم است. جای وضو است یا غسل واین همان 

 : چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است
دظله تیمم رهبری م ام معظم)بنا بر نظر مقخاک، ریگ، سنگ، گِل پخته، مثل آجر، اگر پاک باشند، صحیح است.  برتیمم  

 بر سیمان و موزائیک نیز صحیح است(

  احکام تیمم: 
و تیمم ه جای وضی که بد. کسنتفاوتی نداربجز نیت آنها،  ،تیممی که به جای وضو است با تیممی که به جای غسل است

 ش باطل است. تیمم ،کند از او سر بزنداگر یکی از کارهایی که وضو را باطل می، کرده
تیممش صحیح  کند، *تیمم در صورتی که انسان نتواند وضو بگیرد یا غسل کند صحیح است پس اگر بدون عذری تیمم

  اطل است.بم او د وعذرش بر طرف شود مثل اینکه آب نداشته وبعد پیدا کند تیمنیست و *اگر عذری داشته باش

  نماز: 
قبل قت آن از اذان صبح تا رکعت و و 2رکعت است. نماز صبح  ۱7نمازهای روزانه )یومیه(، پنج نماز است ومجموع آن ها 

هر رکعت را در یک دقیقه  )اگر وب آفتاب دقیقه به غر 4رکعت و وقت آن از اذان ظهر تا  4نماز ظهر  طلوع آفتاب؛ از 
 7غرب تا رکعت از اذان م 3 نماز مغرب دقیقه بعد از اذان ظهر تا غروب آفتاب؛  4رکعت و وقت آن  4بخواند(؛ نماز عصر 

ا )فاصله بین غروب تست اشب  نیمهدقیقه بعد از اذان مغرب تا  3رکعت و وقت آن  4دقیقه به نصف شب است؛ نماز عشاء 
 ن صبح را دو نیم کنید( اذا

 2* اگر تا نیمه شب، نماز مغرب و عشا را نخوانده است باید بنابر احتیاط، بدون نیت ادا و قضا تا اذان صبح آنها را بخواند.

از صر را پیش از نمعدا نماز گر عما*انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر؛ و نماز عشاء را بعد از نماز مغرب بخواند و 
 ر )یا نماز عشاء را پیش از نماز مغرب بخواند( نمازش باطل است. ظه

 *نمازگزار باید رو به قبله نماز بخواند. 
گردی ن را بجز، ها تمام بدد و زناز ناف تا زانو را بپوشانن بهتر استحداقل باید عورتین را بپوشانند و در نماز  ها* مرد

 د(جود ندارمحرم و)البته در جایی که ناعد را کامل بپوشانند. صورت، و بجز دست و پا ها از مچ به ب (جلوی)

  لباس نمازگزار باید این شرایط را داشته باشد: 
دار نباشد )مثال از پوست حیوانی که طبق دستور از اجزاء مر -3غصبی نباشد( مباح باشد ) -2پاک باشد )نجس نباشد(  –۱

شده ز حیوان حرام گوشت نباشد، مثال از پوست پلنگ یا روباه تهیه نا -4، نباشد. حتی کمربند و کاله ( ذبح نشدهاسالم 
 گر نمازگزار، مرد است، لباس او طالبافت یا ابریشم خالص نباشد. ا -۵باشد. 

                                                 
ولی اگر  .تواند به نیت ادا نمازش را تا اذان صبح بخوانداگر با وجود عذر موجه تا نیمه شب، نماز مغرب و عشارا نخوانده است؛ می 2

 است )مکارم و زنجانی( عمدا تا نیمه شب نخوانده نمازش قضا شده
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ند و نماز کفراموش  نماز *بدن نمازگزار نیز باید پاک باشد. * اگر انسان بداند، بدن یا لباسش نجس است ولی هنگام
 اطل است. بخواند نمازش ب

 : دراین موارد اگر با بدن یا لباسِ نجس نماز بخواند صحیح است* 
ی که در بدن اوست، بدن یا لباسش به واسطه زخم-2ا لباسش نجس است و بعد از نماز متوجه شود. نداند بدن ی -۱ 

ولی مقدار  ،ستماز گزار به خون نجس شده انلباس یابدن  -3نجس شده و آب کشیدن و عوض کردن آن دشوار است. 
 ،ه با بدن یا لباس نجس نماز بخواندناچار باشد ک-4آلودگی کمتر از درهم است )تقریبا به اندازه یک سکه دو ریالی است( 

 کشیدن آن ندارد. مثال آب برای آب
اشد باشته *اگرلباسهای کوچک نمازگزار مثل دستکش یا جوراب نجس باشد ویا دستمال کوچک نجس در جیب د

 ی که از اجزاء مردار یا حرام گوشت نباشد اشکال ندارد. درصورت

حرکت باشد )مانند یب -2مباح باشد  -۱ *مکانی که انسان بر روی آن نماز میخواند باید دارای شرایط زیر باشد: 
جام ان سقف آن کوتاه نباشد تا قیام، رکوع و سجود را به طور صحیح وجای آن تنگ  -3اتومبیل در حال حرکت نباشد( 

ار اگر نجس است طوری خیس نباشد که مکان نمازگز -۵گذارد پاک باشد انی را درحال سجده میجایی که پیش -4دهد 
تر انگشت بسته پست 4گذارد از جای قدم های او بیش از انی را میجایی که پیش درحال سجده، -6به بدن او سرایت کند. 

 یاط، جای زانوهانابر احتبدظله م یبنا بر نظر مقام معظم رهبر)کال ندارد. یا بلندتر نباشد ولی اگر شیب زمین کم باشد اش
 نیز همینطور است(

 : آمادگی برای نماز
 شویم. آماده شروع نماز می …پس از آموختن مسائل وضو و غسل و تیمم و وقت نماز و 

 ه را بگوید. بر نمازگزار مستحب است قبل از نمازهای یومیه ابتدا اذان واقام اذان و اقامه:
 شود. مام میتشود وبا گفتن سالم * نماز با گفتن اهلل اکبر شروع می

 *آنچه در نماز انجام میشود یا واجب است یا مستحب 

ترتیب -۱0سالم  -9تشهد  -8کر ذ -7رائت ق -6سجود  -۵رکوع  -4قیام  -3حرام اال ةتکبیر -2ت نیّ -۱ واجبات نماز:
 مواالت  -۱۱

 اند و برخی غیر رُکن هستند. رُکن برخی از واجبات

ه ایستاد از حالت تکبیره االحرام وقیام متصل به رکوع یعنی قیام )هنگام -3رام تکبیرة االح -2نیت  -۱: های نماز* رکن
 و سجده د -۵رکوع  -4( رود رکوع به

ا اضافه ینجام نشود و اها، یکی از آن اگرهایِ اصلیِ نماز هستند و ها، قسمترکن*فرق بین رکن و غیررکن چیست؟ 
 (شودیماز باطل د شود نمهم کم یا زیا سهوا و غیر عمدییعنی ) .نمازش باطل استشود، هر چند بر اثر فراموشی باشد 

فقط اگر )؛ اطل نیستب ؛ نمازاز روی فراموشی کم یا زیاد شود اگرانجام آنها واجب است ولی  با اینکه ،واجبات دیگردر 
 (است.نماز باطل ،کم یا زیاد شود عمداواجبات ، 

ورد نه آخداوند به جای  امِ فرمانِخواند و باید آن را برای انجنمازگزار از آغاز تا پایان نماز باید بداند چه نمازی می * :نیّت
 برای غیر خدا. 

 اشکال ندارد.  ،ولی چنانچه به زبان هم بیاورد ،*به زبان آوردن نیت الزم نیست
م رد و چنانچه تماه جای آوبخدا  هر گونه ریا وخود نمایی به دور باشد یعنی نماز را فقط برای انجام دستور *نماز باید از

 نماز یا قسمتی از آن، برای غیر خدا باشد باطل است. 
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ه ر است کگویند چون با همین تکبیشود وبه آن تکبیرة االحرام می*نماز با گفتن اهلل اکبر شروع می تکبیرة االحرام:
 ندیدن و گریستن شامیدن، خشود. مانند خوردن، آبسیاری از کارهایی که قبل از نماز جایز بوده است بر نمازگزار، حرام می

 ند. : نمازگزار باید تکبیره االحرام و قرائت را در حال قیام و آرامش بخواقیام یعنی ایستادن* 
سپس  ، بایستداید کامالبیاید و قبل از رسیدن به سجده یادش ب * اگر رکوع را فراموش کند و بعد از قرائت به سجده برود

 به رکوع رفته و بعد از آن سجده را به جاآورد. 
به قبله نماز  شسته و رووجه حتی با تکیه کردن بر عصی یا دیوار نتواند نمازِ ایستاده بخواند، باید ن*کسی که به هیچ

خواند. و رو به قبله ب ده به چپ(تواند، خوابیبه شانه راست  )و اگر نمی وابیدهبخواند و اگر نشسته هم نتواند بخواند، باید خ
 )و اگر آنرا هم نمی تواند؛ دراز کشیده به پشت و پاها رو به قبله نماز بخواند(.

باطل  نمازش ،درک کنت*واجب است بعد از رکوع به طور کامل بایستد و سپس به سجده برود واگر عمدا این قیام را 
 . است

و  وحید( را بخواند سوره ت)مثال در رکعت اول ودوم نمازهای روزانه انسان باید اول حمد وبعد از آن یک سوره کامل از قرآن
سبیحات تاست که  آن حبمستدر رکعت سوم و چهارم نماز باید فقط سوره حمد یا تسبیحات اربعه خوانده شود و احتیاط 

 را سه مرتبه بخواند 
اول و دوم  ائت رکعتر، قرهارم نماز باید حمد یا تسبیحات آهسته خوانده شود. * در نماز ظهر و عصدر رکعت سوم و چ*

 نیز باید آهسته خوانده شود. 
 الزم نیست.  بانوانر ند ولی بحمد و سوره را در رکعت اول و دوم بلند بخوان  نماز صبح و مغرب و عشاء باید مردان در* 

وض نشود( و کلمات ع ا معنایتخوانده )مثال حروف عربی را به عربی تلفظ کند بصحیح  ویرد * انسان باید نماز را یاد بگ
ه جماعت بتواند بخواند و بهتر است که نماز را تواند صحیح آن را یاد بگیرد باید هرطوری که میکسی که اصال نمی

 بخواند. 

روی زانو الزم  ار دادن دست)و احتیاطا قربرسد  به زانو ای خم شد که دست: در هر رکعت بعد از قرائت باید به اندازهرکوع
ان ربی سبح"گفتن گویند و باید ذکر گفت؛ که هر ذکری گفته شود کافیست ولی نباید کمتر ازکه به آن رکوع میاست( 

 شود.  "سبحان اهلل "یا سه بار "العظیم وبحمده
عمدا ذکر  شدن بدن ز آرامابه مقدار رکوع خم شود و پیش * درحال ذکر رکوع باید بدن آرام باشد و اگر قبل از آن که 

 ست. انمازش باطل  ،بلند شود عمدارکوع شدن ذکر اگر قبل از تمام . ضمنانمازش باطل است ،بگوید
 ،نی نیستی و پوشیدروید ولی خوردنو یا آنچه از زمین می )خاک یا سنگ(زمین  * نمازگزار در سجده باید پیشانی را بر

 . مانند چوب و برگ ار دهددرخت قر
ء د الشهدارت سیه بر تربت حضاست و بهتر است که سجد باطل* سجده بر سنگهای معدنی قیمتی مانند طال ونقره 

 . )مثل چوب و ...( السالم باشد و بعد از آن به ترتیب سجده بر خاک و سنگ و گیاهعلیه
ذاشته و سجده تواند خم شود و مهر را بر جای بلندی گجایی که میاید تا بتواند پیشانی را به زمین برساند که نمی* کسی

 دن روی زمین قرارگیرد(قسمت از ب 7. )ر زمین بگذاردبرا به طور معمول  ها وزانوها وانگشتان پاولی باید کف دست ،کند
لند کرده و بت امکان رصورمهر را د است که احتیاط مستحبباید بنشیند و با سر اشاره کند ولی  ؛تواند خم شوداگر نمی* 

 بر پیشانی بگذارد. 

و قیام  رکوع-4رائت ق-3ام تکبیرة االحر-2نیت -۱ ابتدا بایستد )قیام( بعد :یعنی نماز را با این ترتیب انجام دهد ترتیب:
 ررکعت آخر پس ازتشهد سالم دهد. د-7س از سجود تشهد بخواند وپدر رکعت دوم -6سجود و-۵ قبل و بعد از آن

 : یعنی پشت سر هم بودن اجزای نماز و فاصله نیانداختن بین آنها. تمواال
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رگردان ب -4 با صدا گریستن -3 داصبا  خندیدن -2خن گفتن س -۱: کنند(مبطالت نماز )چیزهائی که نماز را باطل می
کم یا زیاد -7ر هم زدن صورت نماز مثل پریدن به هوا و دست زدن و غیره ب -6میدن خوردن و آشا -۵روی از قبله 

 کردن ارکان نماز. 
شود ضمنا اطل نمیبکند ولی اگر از روی فراموشی باشد دارای معنی باشد نماز را باطل می گفتن اگر عمدا باشد وسخن

 کند. سرفه و عطسه نماز را باطل نمی
 * در نماز نباید به کسی سالم داد ولی اگر سالم دادند باید جوابشان را بدهید. 

 کند. کند ولی لبخند زدن نماز را باطل نمیاگر با صدا باشد نماز را باطل میخندیدن: 
 -3حفظ مال  -2حفظ جان  -۱*رها کردن نمازِ واجب )یعنی شکستن نماز( حرام است مگر در حال ناچاری مثل 

 ادن بدهیِ طلبکاری که اصرار و عجله داردد -4 جلوگیری از ضرر مالی وبدنی

و همان  ت کنیدترین روش برای یادگیری نماز این است که در نماز جماعت شرک: راحتنماز یرییادگ شیوهترینراحت
ز را عد از اذان، نمابلویزیون قتی تو، بخوانید تا نماز را یاد بگیرید. یا )بجز حمد وسوره( ذکرهایی که امام جماعت می خواند

 ید.د بگیرنماز را بخوانید و تکرار کنید تا پس از مدت کوتاهی نماز را یا به همان صورتکند پخش می

سبحان بار  3رفته و  ه رکوعباول اهلل اکبر بگوئید، بعد سوره حمد و توحید را بخوانید، بعد  :خواندن نماز شیوه ترینساده

ت دوم نیز ده و رکع، بلندشید. پس از آنبگوئ سبحان اهللبگوئید. سپس دو بار به سجده رفته و در هر سجده سه بار  اهلل

 بحان اهللسه بار سکدام حمد و توحید بخوانید و در قنوت یک صلوات بفرستید. سپس به رکوع و دو سجده رفته و در هر
سُولُه اللهم ردا عَبدُهُ و ان مُحمَّ شهَدُاَاشهد اَن ال اله اهلل وَحدَهُ ال شریک له و »این ذکر رابگوئید  هابگوئید. بعد از سجده

 3اگر  ام کنید. و، نماز را تم«و برکاته السالم علیکم و رحمة اهلل»رکعتی بود با ذکر 2صلِّ علی محمَّد و آلِ محمَّد. اگر نماز 
سبحان اهلل والحمدهلل » بار 3، رکعتی بود، ادامه رکعات را مانند رکعت اول بخوانید، فقط به جای سوره حمد و توحید 4یا 

 بگوئید یا فقط سوره حمد تنها را بخوانید.«  اهلل و اهلل اکبروال اله اال

 شکیات نماز:  
لی اگر شروع به و ؛م دهدانجا اگر در حال انجام قسمتی از نماز شک کند که همان قسمت را انجام داده یا نه؛ باید آن را

*اگر بعد  حیح است.صازش امه دهد ونمانجام قسمت بعدی کرده است الزم نیست به آن شک، اعتنا کند و نماز را باید اد
نباید  ؛استادن کردهکه قسمت بعدی را شروع به انجام ددر صورتی ،کنداز انجام قسمتی از نماز، در صحیح بودن آن شک

 به شک خود اعتناکند. 

 : کندهایی که نماز را باطل می* شک 
 -2 م(رکعت دو ز سجده دوم)قبل ا سه یا چهار رکعتی از نمازهای« در دو رکعتِ اول»یا « دورکعتی»شک در نمازهای -۱

گر نداند چند ا -3نماز باطل است « یک و سه»و « یک و دو»شک کند مثال  رکعت و بیش از یک رکعت اگر بین یک
 رکعت نماز خوانده نمازش باطل است. 

گوییم ا خود میریم )برکعت بگذااگر بین سه رکعت و چهار رکعت شک کنیم باید، مبنا را بر چهار  شک بین سه وچهار: 
بلند  را بر گردانیم( یا سرمان وکنیم و پس از اتمام نماز، )بدون اینکه حرفی بزنیم ایم( و نماز را تمام میچهار رکعت خوانده

 خوانیم. میآهسته حتیاط اگوییم و یک رکعت نماز می اهلل اکبرآهسته شویم، می

ی دیگری به هخوانیم و بدون خواندن هیچ سورگفتن اهلل اکبر، سوره حمد را میپس از  طریقه خواندن نماز احتیاط: 
 خوانیم. رویم و تشهد و سالم را میرکوع و دو سجده می

 ت شود: زش درساگر انسان، یکی از موارد زیر را انجام دهد، سجده سهو را باید بخواند تا نما  سجده سهو:
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راموش کند و پس از رفتن به رکوع رکعت بعدی یادش فیک سجده را  -2بزند به طور غیر عمدی حرف  در بین نماز -۱
سالم  -4پیش آید  ر رکعتی، شک بین چهار و پنج در حالت نشسته یا پنج و شش در حالت ایستاده،در نماز چها -3بیاید 

 . موش کندتشهد را فرا -۵بیجا گفتن؛ مثال در رکعت سوم نماز چهار رکعتی، غیر عمدی سالم دهد 

رویم و می شدنِ نماز، بدون حرف زدن و بدون گفتن تکبیرة االحرام به سجدهپس از تمامروش خواندن سجده سهو:  
ره به سجده گردیم و دوباپس بر میس "بسم اهلل و بِاهلل اللهم صلِ علی محمد وآلِ محمد"بنابر احتیاط مستحب گوییم می

 گوییم. د و سالم را میگوییم بعد از آن تشهرفته و همین ذکر را می

ه مسافرتش از شرط آنک یرد بهانسان باید در سفر، نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت )شکسته( بخواند، روزه نیز نگ مسافر:
 کیلومتر( کمتر نباشد و بیشتر از ده روز در آنجا نماند.  4۵هشت فرسخ )حدودا 

گردد در این سفر هم نمازش فرسخ برمی 4رود وفرسخ می 4* اگر مسافر از جایی که نمازش تمام است )مثل وطن( 
 . )رفت و برگشت هم جمعا نباید از هشت فرسخ کمتر باشد(شکسته است و روزه هم نباید بگیرد

 : مواردی که در سفر نماز تمام است وروزه باید گرفته شود
داشته به سفر هشت ناز اول قصد  -2ماند. بل از اینکه هشت فرسخ برود از وطن خود عبور کند یا در جایی ده روز میق-۱

ز قصد سفر برگردد یعنی قبل از رسیدن به چهار ادر بین راه  -3گردد. ای میفرسخی برود مثل کسی که به دنبال گمشده
که  )البته در سفری …شغلش مسافرت است مثل راننده ها خلبانان و قدمهم کسی که -4فرسخ از رفتن، منصرف شود 

 رود مانند سفری که موجب اذیت پدر ومادر باشد. ی که به سفرِ حرام میکس -۵شغل اوست( 

  ها نماز تمام است و روزه الزم:در این مکان
خواهد ده روز در آنجا بماند جایی که می -2خود انتخاب کرده(  دائمی در وطن )جایی که انسان برای زندگی و اقامت – ۱
رود و تا سی روز به همین حالت مانده ماند یا مییعنی معلوم نبوده که می ،ه استروز با تردید ماند در جایی که سی -3

 وجایی هم نرفته است در این صورت باید بعد از سی روز، نمازش را تمام بخواند. 

 : نمازقضا
 گناه کردهواند( خ نماز ناصلیِ انسان باید نمازهای واجب را در وقت معین آن بخواند واگر ، نمازش قضا شود )یعنی در وقت

 .رده و قضای آن را نیز به جا آوردو باید توبه ک

  روزه:

است در  اط مستحب()احتی اگر شب اول ماه رمضان نیّت کند که یک ماه را روزه بگیرد، کافى است؛ ولى بهتر نیت روزه:
 هر شب ماه رمضان، براى روزه فرداى آن نیز، نیّت کند.

 ن بگوید. *الزم نیست نیتِ روزه را به زبا
شود به اش باطل میهد، روزهزد و اگر یکی از آنها را انجام دمغرب از بعضی کارها بپرهیاذان دار باید از اذان صبح تا روزه

 بنابر احتیاط به حلق، غلیظ مجموعه این کارها، مبطالت روزه گویند که از جمله آنهاست: خوردن، آشامیدن، رساندن غبار
 .)خود ارضایی( و عمدا خود را جنب کردن کردنب، قیرو بردن تمام سر در آف

 شود. اش باطل نمیداند که روزه است و چیزی بخورد یا بیاشامد روزهدار به سبب فراموشی نمی*اگر روزه
شود آن را تحمل میولی اگر ضعف او به قدری است که معموال ن ،تواند به خاطر ضعف، روزه اش را بخورد* انسان نمی

 وردن روزه اشکال ندارد. کرد، خ
 ،کندخودداری (رودارمیکای غذا به جبه که مُقوّی مغذّی وریدی باشد )باید از تزریق آمپولی که  )بنابر احتیاط( دار*روزه

 د. نها اشکال ندارولی سایر آمپول
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ی مانند مانند آرد یا غیرخوراک ها باشدخوراکی شود؛ چه غباراش باطل میدار، غبار غلیظی به حلق برساند روزه* اگر روزه
 خاک، دود سیگار و تنباکو 

 شود. اش باطل میبر احتیاط واجب روزهبنا ،دار عمدا تمام سر را در آب فرو ببرد*اگر روزه
 شود. اش باطل میدار عمدا قِی کند )باال بیاورد( هر چند به سبب بیماری باشد روزه*هرگاه روزه

 شود. اش باطل نمیروزه ،اختیار قی کنداست یا بی دار نداند روزه*اگر روزه

ضای آن را به ق ه کند وگنهکار است، باید توب مبطالت روزه باطل کند اش را با یکی ازکسی که بدون عذر، روزه :ارهفّکَ 
اه روزه گرفتن دو م -2ک برده آزاد کردن ی -۱را انجام دهد و این همان کفاره روزه است  ی زیرجا آورده و یکی از کارها

 ت فقیر یا دادن یک مُد طعام به هر یک از آنها. سیر کردن شص -3آن باید پی درپی باشد ابتدای روز  3۱که 
 گرم( گندم یا جو و مانند اینهاست.  7۵0* هر مد طعام تقریبا ده سیر )

 . دا آوربه ج *الزم نیست قضای روزه را فورا به جا آورد ولی بنابر احتیاط واجب تا رمضان سال بعد
ال بر آن بگذرد ساگر چند ودهد  ولی الزم نیست فورا آن را انجام ،*انسان نباید در به جا آوردن کفاره روزه کوتاهی کند 

 شود. چیزی بر آن اضافه نمی
ی مدا قضاال بعد عسمضان * اگر به سبب عذری مانند سفر، روزه نگرفته و پس از ماه رمضان عذر او بر طرف شود وتا ر

 یر بدهد. گرم( طعام به فق7۵0آن را به جا نیاورد، باید عالوه بر قضای روزه برای هر روز، یک مد )
ولی باید  ،شودیاقط مس*اگر به سبب بیماری نتواند روزه بگیرد وآن بیماری تا رمضان سال بعد طول بکشد قضای آن 

 برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. 
ری که ورد و مسافولی باید قضای آن را به جا آ؛ ردتواند در آن سفر روزه بگیسته است نمی* مسافری که نمازش شک

 نمازش شکسته نیست مثل کسی که شغل او سفر است باید در سفر روزه بگیرد. 
 اش صحیح است. دار بعد از ظهر، مسافرت کند باید روزه خود را تمام کند و روزه* اگر روزه
شنود( نن شهر را رسد که صدای اذاباز ظهر مسافرت کند وقتی به حد ترخص برسد )یعنی به جایی دار، پیش * اگر روزه

ضاگرفتن؛ بنابر وه بر قند عالو اگر پیش از آن روزه خود را باطل ک روزه اش باطل می شود و نباید نیت روزه داشته باشد
 احتیاط واجب، کفاره هم دارد. 

 .*مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد
ن وقت کاری نچه تا آد چناخواهد ده روز در آنجا بمانپیش از ظهر به وطنش برسد یا به جایی برسد که می ،اگر مسافر*

د نیست و بعدا بای ی آن روز واجبکند انجام نداده باید آن روز را روزه بگیرد واگر انجام داده؛ روزهکه روزه را باطل می
 آورد.  قضای آن را به جا

 بگیرد.  ز را روزهآن رو نمی تواندخواهد ده روز بماند برسد، ر، بعد از ظهر به وطنش یا به جایی که می*اگر مساف

 زکات فطره: 
مانند  ،دخور او هستناننپس از پایان ماه مبارک رمضان یعنی در روز عید فطر باید روزه دار برای خودش وکسانی که 

 (. ره بدهداع که تقریبا سه کیلو است باید زکات فطصیک همسر و فرزند زکات فطره بدهد )برای هر نفر 

 . د کافیستاده شوگندم، جو، خرما، کشمش، برنج، ذرت و مانند اینهاست ونیز اگر پول آنها د جنس زکات فطره:* 

  خمس:
 ای مصارفها را بریک پنجم آن یکی از وظایف اقتصادی مسلمانان پرداخت خمس است که در بعضی از چیزها باید

  پردازد.ب( به حاکم اسالمی و نصفش، سهمِ سادات فقیر است السالمعلیهامام معصوم  سَهمنصفش، صی )مشخّ
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واهری که با فرو رفتن در دریا ج-۵غنائم جنگی -4گنج -3معدن -2درآمد کسب مازاد -۱در هفت چیز خمس واجب است 
 لمان بخرد. مینی که کافر ذمی از مسز-7ال حالل مخلوط به حرام م-6بدست آید 

را الذکر فوقنه د هفت گاموار پرداختن خمس نیز مانند نماز و روزه از واجبات است و تمام افراد بالغ و عاقل که یکی از
 داشته باشند باید به آن عمل کنند. 

 آید. یاد میاش زانوادهخرج سال انسان و گیرد خمس چیزی است که از خَکه اکثر افراد جامعه را در بر می ییکی از موارد

  ابتدای سال مالی اوست.زمانی که اولین درآمد شخص به دستش می رسد  :مالیسال 

  احکام خمس:
مراجع  نظر برخی )به. حق الناس به گردن اوست وولی گناه کرده است تواند درآن تصرف کند خمس مال را ندهد می اگر 

 نمی تواند در اموالش تصرف کند(
 مالی لر آخر سااگر د و غیره ج روغن چایمانند برن ،تهیه می شودبرای مصرف سالش  مالی سالای که از درآمد *آذوقه

 . داده شود زیاد بیاید باید خمس آن

  زکات:
 قره. ند، طال، او، گوسفنعبارتست از گندم، جو، کشمش، شتر، خرما، گ ،شوداموالی که پرداخت زکات آنها واجب می

مده آزیر دول ار آنها در جبه حد نصاب برسد که نصاب هر یک و مقد« مورد زکات»که شود * زکات در صورتی واجب می
  است. 

ه امروزه براین آنچای باشد که معامله با آن رواج دارد بنا*زکات طال و نقره در صورتی واجب است که به صورت سکه
 کنند زکات ندارد. بانوان به عنوان زیور استفاده می

کمترین مقداری که زکات نصاب ) نوع مال     

 شود( در آن، واجب می

 مقدار زکات 

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

 گندم 

 جو 

 خرما 

 کشمش 

   

   

 کیلوگرم  847حدود

  

 باشد. شده )یک قسمت از ده قسمت( اگربا آب باران یا رودخانه آبیاری ۱0/۱

 شد. ده باش)یک از بیست(:اگر با آب دستی و دلو و موتور پمپ آبیاری  20/۱

  اگر با هر دو آبیاری شده باشد.  40/3

 یک گوسفند  شتر ۵اولین نصاب  شتر  ۵

 شتر یک گوسفند  ۵هر  شتر  2۵تا 

 یک شتر  شتر  26

 یک گوساله یکساله که وارد سال دوم شده  گاو  30 گاو  ۶

 یک گوسفند  گوسفند  40 گوسفند  ۷

 )یک چهلم(  40/۱ مثقال معمولی  ۱۵ طال  ۸

 )یک چهلم(  40/۱ مثقال معمولی  ۱0۵ نقره  ۹

 پردازد به نیت زکات و با قصد قربت باشد. * پرداخت زکات از عبادات است و باید آنچه می
د بدین ز آن مواراتوان آن را در تمام یا برخی از این موارد مصرف کرد و برخی * مصرف زکات هشت مورد است که می

نی که اگر به آنها زکات داده شود غیر مسلمانا -2تواند قرض خود را بدهد. ه نمیکبدهکاری فقیر و مسکین  -۱قرار است:
عنی کارهایی که نفع آن به عموم در راه خدا ی-3کنند.شوند یا در جنگ به مسلمانان کمک میبه دین اسالم مایل می

  ل و مسجد.ی اسالم نفع داشته باشد مانند ساختن جاده، پرسد و آنچه برامسلمانان می
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 :(عمران آل سوره ۹۸ آیهاشاره شده در : ) حج

 کار -2اشدب عاقل و بالغ -۱که  شرطی به برود( الحجه ذی ماه در)واجب  حج به باید یکبار عمرش طول در مسلمانی هر
 و رفتن)مالی  لف: توانا یعنی) باشد مستطیع -3 نکند ترک حج خاطر به است حج از بیشتر اهمیتش که تریواجب

 باز حج راه ج: باشد داشته نیبد ب: توانایی (باشد داشتهرا  آن از بعد و حج مدتِ  این در معمولی زندگی گذران و برگشتن
 (باشد داشته کافی باشد. ه: زمان داشته امنیتو  د: باشد

توانید به آنجا یو ماست  شده ارائه مراجع تقلید رساله در مستحب )عُمرِه( حج و واجب )تَمَتُّع( ترِ حجتوضیحات کامل
 مراجعه نمائید.

 (عمران آل 1۰۴ آیه اشاره شده در) منکر از نهی و معروف به امر

 واجبی رکا اگر بنابراین رد،دا مسئولیت آنها، پسندیده و نیک کارهای و جامعه افراد ناپسند کارهای به نسبت انسانی هر
 جاز نیست(نیست. )مُ جایز آن مقابلِ رد تفاوتیبی و سکوت بیفتد، اتفاق حرامی کار یا شود ترک

 اقدام( جامعه سطح در) حرام از جلوگیری و واجب اجرای برای باید جامعه افراد تمام :یعنی منکر از نهی و معروف به امر
 کنند.

 از و( است واجب کند کفایت که مقداری به یعنی. )است( کفایی)واجب انسانها همه بر منکر از نهی و معروف به امر
 شوند.می استوار واجب همین وسیله به هم دیگر واجبات حتی و است واجبات همترینم

 :که شرطی به اما است واجب منکر از نهی و معروف به امر 

 کردنش نهی یا امر که بدهد حتمالا  -2 است. کرده ترک را واجبی یا دهدمی انجام حرامی کار مقابل فرد حتماً دبدان -۱
 آبرویی یا و جانی ضرر -4 دارد.ن ترک قصدِ و دارد کارش ادامه بر اِصرار مقابل طرف که داندب-3 گذارد.می تأثیر
 (باشد نداشته مؤمنان دیگر و نزدیکانش یا و خودش برای (زیادی) توجهیقابل

 (کرد نهی و امر باید ترتیب این به:) منکر از نهی و معروف به امر )مراحل( براتِمَ 

 با - 3 بگوید. او به زبان با -2 کند. اصالح باید و است است اشتباه کارش که بفهماند او به عملش و رفتارش با -۱ 
 کند. اقدام زور از استفاده

 گرم نیست جایز( حاکم و قاضی) شَرع حاکِم اجازه بدون منکر، از نهی و معروف به امر در رساندن آسیب جسمی، :نکته 
 او زا جلوگیری و بکشد را گناهیبی انسان بخواهد که این مثل باشد. داشته ماسال در زیادی اهمیت کندمی که کاری آنکه
 باشد. نداشته امکان کردنش مجروح بدون

 جمع در توانمی دهد؛می لناً انجامع را کارش هم او و گذاردمی تأثیر بین جمع، در فقط منکر از نهی و معروف به امر اگر
 (است جبوا بعضاً حتی و) کرد نهی و امر را او

 :دفاع و جهاد 

 هایانانس آوردن اسالم مانع و) اندزده باز سر آن پذیرش از که کسانی با مبارزه و اسالم پیشبرد برای تالش یعنی جهاد 
 (شوندمی دیگر

 از کیی یا و آله و علیه لی اهللص پیامبر حضور زمانِ در فقط باشند( جنگ کننده شروع مسلمانان که صورتی )به ابتدایی جنگ *

برای  مکانی و جا هر در دشمنان هجوم برابر در دفاع نیست.اما واجب غیبت زمان در و شودمی واجب معصوم امام ۱2
 درحدامکان انمسلمان همه بر و است مسلمانان همه مسلم حق شخصی، حقوق و جان و کشور و مذهب و اسالم حفظ

 است. واجب

 :است واجب زیر موارد در اسالمی کشورهای و اسالم از دفاع 
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 را مسلمانان نظامی یا یاقتصاد منابع بر تسلط نقشه -2 آورد. هجوم اسالمی کشورهای به دشمنی اگر -۱ 
 باشد. داشته اسالمی کشورهای بر سیاسی تسلط نقشه -3 باشد. کشیده

 که رادیاف تمامی بر لذا ردک عدفا کشور و اسالم از نظامی فنون فراگیری بدون نیست، ممکن ما زمانه در اینکه به توجه با
 هایکشور و اسالم و کشور از دفاع جبهه در آنها شرکت به که رودمی احتمال و) دارند را آن یادگیری قدرت و توانایی

 است. واجب نظامی فنون آموزش( باشد نیاز اسالمی

 (۲۹آیه  نسا؛ سورهاشاره شده در )واجب  فروش و خرید

  است. واجب زندگی، مخارج آوردنِدست به برای تالش

 )معامالت حرام( حرام فروش و خرید 

 است شده استثنا که مواردی گرم .(واجب احتیاط بر بنا) هانجاست فروش و خرید -۱: است حرام موارد این فروش و خرید
 -3 مارق ابزار مانند است: حرام نهاآ معمولی منافع که چیزهایی فروش و خرید -2 بیمار درمان برای خون فروش مثل

یا رِبایی:  رَبَوی معامله) باشد بار آن در که ایمعامله -4 است آمده دست به دزدی یا قمار راه از که چیزی فروش و خرید
کُتُب ضالِّه  فروشِ و ریدخ -۵( بگیرد پس داده که مقداری از بیشتر را پول یا جنس همان و بدهد پولی یا جنس یعنی

 ندشمنا به دیگری چیز یا سالح فروش -6( کنندهگمراه … و هاسایت و هاکانال همچنین و کنندهگمراه هایکتاب)
 باشد. مسلمانان ضد بر آنها تقویت موجب که اسالم

 یک مثالً شده. داده مقدار از زیادتر( فروشندمی پیمانه )حجم( یا وزن با که) همجنس کاالی دو فروش و خرید یعنی رِبا:
 بگیرند. گرم کیلو 200 و تن یک و بدهند گندم تن

  مجاز: هایفروش و خرید

 ضرر خریدار نه شودمی باعث که ت.اس شده ذکر هارساله و احکام هایکتاب در هافروش و خرید این کامل شرایط البته)
 فروش پیش-3سطی قِ-2 نقدی خرید-۱( کنیماما جهت آشنایی شما عناوین آنها را ذکر می ببیند ضرر فروشنده نه و کند

 ( بگیرند بعداً را کاال و بدهند بعداً را قیمت)دَین  به دَین -4

 (معامله خیارات)وجود دارد  معامله فسخ اختیار که مواردی

فریب – 2 مان شودپشی ،ملهیکی از طرفین معامله پس از عقد قرارداد و قبل از جدا شدن و به هم خوردن جلسه معا -۱
 کاال- ۵ باشد داده شانن هست آنچه از بهتر را جنس فروشنده -4 نشود ملع شده گذاشته که شرطیبه – 3 خورده باشد

 دیدن از بعد ولی دیده نشده() کرده توصیف کاال را فروشنده -7  دهد تحویل را جنس نتواند فروشنده -6 باشد داشته عیب
 نشود. معامله به اضیر شریک و باشد داشته شریک بهایش یا کاال -8 نیست توصیفش مطابق و نبوده درست شود معلوم

 ها(مَحارِم )مَحرَم

 حرامز نی او با ازدواج .یستن افراد سایر محدودیتِ( ششدندیدن و دیده)  او نگاه و ،او به نگاه در که است کسی محرَمَ 
 .است

 :شود می ایجاد با این اسباب تیَمِحرَمَ 
 (خوردن شیر با پیشوندی) رضاع- 3وندی با ازدواج( سبب )پیش  -2)پیشوندی پدر و مادری(  نَسَب -۱
 مردها و پسرها نَسَبی( های مَحرم) مَحارِم 
. 4 . خواهر3 .(…و  رهینب جه،یرود )نوه، نت نیی. دختر و دختر فرزند و هر چه پا2 . مادر و مادربزرگ و هرچه باال رود۱

. خاله ) خاله خود و خاله پدر و 7 مه پدر و مادر(. عمه ) عمه خود و ع6 . برادر زاده)  دختر برادر(۵ خواهرزاده ) دختر خواهر(
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 هستند نامحرمان دیگر دختران و زنها شوندمی محرَمَ  خوردن شیر سبب به که افراد برخی بخش و مذکور افراد جز به مادر(
 (است حرام ،اوست همسر خواهرش که مدتی تا زن؛ خواهر با ازدواج اگرچه) همسر خواهر و برادر همسر حتی

 .هستند زیر موارد میشوند نامحرم مرد و پسرها برای ازدواج سبب به که افرادی  م سببی پسران :محارِ

  زن پسر ) عروس(.۵(یزن پدر ) نامادر .4 دختر همسر و نوه او.3 مادر همسر و مادربزرگ.2 همسر.۱

یت برخی افراد می ب محرمبخورد موج زنی از مستقیماً را خالص شیر  ای ساله دو از کمتر کودک اگر: رضاعی محارم
 یگری و کامل سیر شود(مرتبه بدون خوردن شیر د ۱۵شود ) البته حداقل یک شبانه روز کامل و سیر باید بخورد؛ یا 

 ی. دختران و نوه ها4 ن. خواهران ز3 . مادر و مادربزرگ آن زن2 داده ریکه به او ش ی. زن۱ محارِم رضاعی پسران:

رِ مرد، نند خواهو محرمند. ماا یو محارم آن مرد برا شودیآن فرزند، م یِن زن هم، پدر رضاع. شوهرِ آ6 . عمه و خاله۵او
 .شودیکه عمه فرزند م

 .باشد بردن لذت برای هرچند کنند نگاه توانند می یکدیگر بدن تمام به شوهر و زن  احکام نگاه کردن:

فیلم و  ه غیر انسان مانندد حرام است )حتی بباش( جنسی) بردن لذت برای اگر دیگران به کردن نگاه شوهر و زن جز به 
 عکس(

 د(ا دار) همجنس باشد یا غیر همجنس خواه محرم باشد یا نامحرم و به هر جای بدن باشد همین حکم ر

 مانعی ندارد )اشکالی ندارد( <===  به همسر    محارم به نگاه حکمِ 

 است حرام  <---- لذت قصد با <به غیر همسر===  
 ندارد مانع عورتین از غیر به  <---لذت قصد بدون <===   

 است حرام  <----لذت قصد با<==محارم غیر به نگاه حکمِ
 ندارد مانع <-- مچ تا ها دست و صورت به  <--لذت قصد بدون <==   

 )حتی بدون قصد لذت( حرام است <--ها تا مچ از صورت و دست بیش<--            
دست  وگاه کند نو را انامحرم توسط جنس مخالف در صورتی که پزشک هم جنس نباشد و ناچار باشد  معالجه زن یا مرد

 .به بدن او بزند اشکال ندارد

ی که به طور متعارف هایجا به که است آن احتیاط و ندارد اشکال لذت قصد بدون  مسلمان، غیر  زن به کردن نگاه 
 .پوشانند اکتفا کندنمی

 رام است حتی لمس دست و صورت بدون قصد لذتلمس بدن نامحرم ح

 و نشناسد ار عکس صاحب که درصورتی نکرده رعایت را الزم حجاب که ای نامحرم فیلم و عکس به کردن نگاه 
 ندارد اشکال( نکند شهوت تحریک مثالً) باشد نداشته مقصدی

 شکال است(. )و برای همسر بال اباید عورتین خود را از تمام افراد بپوشاند انسان 

 (17۲ آیه بقره :)اشاره شده در خوردنی ها و آشامیدنیها 
قرراتی در انین و من، قوبرای حفظ جان انسان ها و سالمتی جسم و روح آنها و بقای نسل ها و احترام به حقوق دیگرا

 :دازیممورد خوراکی ها و آشامیدنی ها در فقه اسالمی وجود دارد که به بیان برخی از آنها می پر

 -3 (حشرات ، آبزیان )دریایی(، پرندگان، چهارپایان) حیوانی -2 (حبوبات، سبزیجات، میوه ها)گیاهی -۱ ها خوراکی انواع
 صنعتی، که غالبا با تغییراتی در دو نوع اول تولید می شود.

 هااحکام خوراکی
 ضرر داشته باشد.تمام میوه ها و سبزیجات و حبوبات حالل است، مگر آنچه برای بدن  غذاهای گیاهی
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 غذاهای حیوانی

. حرام 3 . مکروه؛ مانند: اسب، قاطرواالغ2  . حالل گوشت؛ مانند: گوسفند، گاو و شتر۱) . چهارپایان اهلی۱ چهارپایان
 ( .گوشت؛ مانند: سگ و گربه

 (و.... رگ و پلنگحرام گوشت؛ مانند:گ 2 بزکوهی.  و . حالل گوشت؛ مانند: آهو۱) . چهارپایان وحشی2

. 2. اهانند روبمباشند؛  حرام گوشت هستند، هر چند از نظر قدرت درندگی ضعیف ،. تمام حیوان های درنده۱ چند مسأله
 امند.حرخ لَمَجز .تمام انواع حشرات به 3 خرگوش حرام است. خوردن گوشتِ

 پرندگان 

 آنها تصریح شده  الف( حالل یا حرام بودن   
 ی، اردک، شترمرغ، کبوتر، فاخته، گنجشک، بلبل. حالل؛ مانند مرغ، خروس، مرغاب۱
 هر پرنده ای که چنگال دارد. . حرام؛ مانند کالغ، زاغ، خفاش، طاووس و2
 . مکروه؛ مانند پرستووهدهد.3

 شده نح یآنها تصر ( حالل یا حرام بودنب   
 ( بال زدن بیشتر در پرواز ۱)الل گوشت با وجود یکی از دو شرط ح -۱

 چنگک عقب پا یا سنگدان یا  دانچینه ( داشتن 2
 دهند(است و گاهی حرکت می بیشتر ساکن ( بال زدن کمتر در پرواز )در پرواز بالشان۱ حرام گوشت -2

 چنگک عقب با و  سنگ دان و چینه دان ( نداشتن 2
یکی از این  است، ستهدام دک. داشتن یکی از نشانه ها برای پرندگان کافی است، پس اگر پرنده ای که معلوم نیست جزو ۱

 است. عالمت ها را داشته باشد، مثال در پرواز بال زدنش زیاد است یا چینه دان دارد حالل گوشت
 خم پرندگان حالل گوشت حالل است و تخم پرندگان حرامگوشت هم حرام است.ت -2

اشند، با داشته ده حالل رپرنپرندگانی که یکی از نشانه های  و . از حیوان های دریایی، تنها ماهی پولک دار۱ آبزیان
 . میگو، از جنس ماهیان پولک دار و حالل گوشت است.2 .هستندحالل گوشت 

 هم حرام هستندحیوان های حالل گوشت زیر از اجزای توجه داشته باشید خوردن 
 در که چیزی.  میگویند؛ دنبالن را آن که بیضه،  گویند؛ می لشوِدُ را آن که ، هدّغُ  ؛دان بچه ضله )ادرار و مدفوع(؛فَ خون؛

 است؛ کمر هایمهره طرف دو در که یپ است؛ کمر هایمهره میان در که حرام مغز است؛ نخود شکل به و است مغزکله
 .حدقه چشم ؛مثانه؛ طحال؛ دانزهره ؛فرج؛ رینَ

ن شراب و هر نوشید-3 .خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد حرام است-2 .خوردن گِل حرام است -۱ چند مساله:
زیجات، غذاهای غیرگوشتی که در کشورهای غیر مسلمان تولید شده است )اعم از سب-4 .مایع مست کننده حرام است

ت، آدامس، شیرینی و سایر های لبنی، تخم پرندگان حالل گوشت، نان بیسکویت، شکالحبوبات، میوه ها، فراورده
 خوردن آنها حالل است، مگر آنکه یقین کند نجس شده است. ( پاک است وهایی که از گوشت حیوانات نیستخوردنی

 .نجس نیست ،( حرامیولی هر )خوراکیِ ؛خوردن هر نجسی حرام است  نکته:
 خوردن هرنوع خاک و گِل حرام است مگر اندگی از تربیت امام حسین )ع( به نیت شفا یافتن از بیماری

ت از گرسنگی یا تشنگی بمیرد نان یا آب داده و از مرگ نجات بر هر مسلمان واجب است که مسلمانی را که نزدیک اس
 .دهد

 


