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مقدمه

اداى واجبات و اجتناب از محرمات امرى است كه همواره در منابع اسالمى مورد تأكيد بوده است .قرآن
يكى از صفات مؤمنان را كوشش در جهت اداى واجبات و ترك محرمات دانسته است.

1

امام على (ع) در پاسخ به سؤالى درباره برترين اعمال فرمود:
أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَ اجْتِنَابُ الْمَحَارِم

2

اداى واجبات و دورى از محرمات.
فقها انتخاب آزادانه مشاغل مباح را به برخوردارى شاغل از امكان انجام واجبات و ترك محرمات در آن
شغل مشروط نموده و فرمودهاند كه تصدى شغلى كه به فرد امكان انجام واجبات و ترك محرمات را
نمىدهد جايز نيست.

3

در پاره اى از امور همچون امام جماعت ،مرجع تقليد ،قاضى و  ...برخوردارى از عدالت شرط اساسى است،
فقها تحقق عدالت را به اداى واجبات و ترك محرمات مىدانند.

4

اين نوشتار مجموعهاى است از واجبات الهى در زمينههاى اعتقادى ،عبادى ،اجتماعى ،اقتصادى و  ...بدان
اميد كه بتواند براى مكلفان ،مبلغان و مربيان مفيد واقع شود.
والسالم
محمود اكبرى

 -1مؤمن.6 /
 -2ميزان الحكمه ،ح .2730
 -3سرائر ،ابن ادريس ،ج  ،2ص .225
 -4تحريرالوسيله ،ج  ،1ص 10؛ شرح لمعه ،ج  ،1ص 792؛ مسالك االفهام ،ج  ،14ص .156
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فصل اول :كليات
تعريف واجب

واجب چيزى است كه مكلف اگر آن را ترك كند ،مورد مؤاخذه قرار مىگيرد 1.وجوب عبارت است از الزام
شارع مكلف را به عملى همچون نماز و روزه ،در نتيجه واجب به فعلى گفته مىشود كه شارع آن را از
مكلف خواسته است.

2

واجبات قرآنى

بسيارى از واجبات ،ريشه قرآنى دارد .به چند نمونه از آنها اشاره مىشود:
وجوب اطاعت از خدا و رسول
أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُم

3

اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو األمر [اوصياى پيامبر] را!
وجوب نماز و زكات
4

وَ أَقيمُوا الصَّالة وَ آ تُوا الزَّكاة وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعينَ

و نماز را بپا داريد ،و زكات را بپردازيد ،و همراه ركوع كنندگان ركوع كنيد (و نماز را با جماعت بگزاريد)!
وجوب وضو ،غسل و تيمم
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ
أَرْجُلَكُمْ إِلَى ا ْلكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُ ْنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ َمرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ َأحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ
المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْديكُمْ مِنْه

5

اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنگامى كه به نماز مىايستيد ،صورت و دستها را تا آرنج بشوييد! و سر و پاها
را تا مفصل [برآمدگى روى پا] مسح كنيد! و اگر جنب باشيد ،خود را بشوييد (و غسل كنيد)! و اگر بيمار يا
مسافر باشيد ،يا يكى از شما از محل پستى آمده [قضاى حاجت كرده] ،يا با آنان تماس گرفته (و آميزش
جنسى كرده ايد) ،و آب (براى غسل يا وضو) نيابيد ،با خاك پاكى تيمم كنيد! و ازآن ،بر صورت [پيشانى] و
دستها بكشيد!
 -1فرهنگ علوم ،ص .569
 -2فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .355
 -3نساء.59 /
 -4بقره.43 /
 -5مائده.6 /
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وجوب روزه
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

1

اى افرادى كه ايمان آوردهايد! روزه بر شما نوشته شده ،همانگونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند نوشته
شد؛ تا پرهيزكار شويد.
وجوب امر به معروف و نهى از منكر
وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون

2

بايد از ميان شما ،جمعى دعوت به نيكى ،و امر به معروف و نهى از منكر كنند! و آنها همان رستگارانند.
وجوب اداى امانت
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها

3

خداوند به شما فرمان مىدهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد!
وجوب حفظ نگاه از نامحرم
قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما يَصْنَعُون

4

به مؤمنان بگو چشمهاى خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگيرند ،و عفاف خود را حفظ كنند؛ اين براى آنان
پاكيزهتر است؛ خداوند از آنچه انجام مىدهيد آگاه است!
وجوب توبه
5

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَميعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

همگى به سوى خدا بازگرديد اى مؤمنان ،تا رستگار شويد!
وجوب دفاع
وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُم

6

هر نيرويى در قدرت داريد ،براى مقابله با آنها [دشمنان] ،آماده سازيد! و (همچنين) اسبهاى ورزيده (براى
ميدان نبرد) ،تا به وسيله آن ،دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد!
 -1بقره.183 /
 -2آل عمران.104 /
 -3نساء.58 /
 -4نور.30 /
 -5نور.31 /
 -6انفال.60 /
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1

وَ قاتِلُوا فى سَبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ

و در راه خدا ،با كسانى كه با شما مىجنگند ،نبرد كنيد! و از حدّ تجاوز نكنيد ،كه خدا تعدّىكنندگان را
دوست نمىدارد!
وجوب جهاد
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تَكْ َرهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ َو عَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ
لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُون

2

جهاد در راه خدا ،برشما مقرّر شد؛ در حالى كه برايتان ناخوشايند است .چه بسا چيزى را خوش نداشته
باشيد ،حال آن كه خيرِ شما در آن
است .و يا چيزى را دوست داشته باشيد ،حال آن كه شرِّ شما در آن است .و خدا مىداند ،و شما نمىدانيد.
نفقه واجب
وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف

3

و بر آن كس كه فرزند براى او متولّد شده [پدر] ،الزم است خوراك و پوشاك مادر را به طور شايسته (در
مدت شير دادن بپردازد؛
موارد وجوب قصاص و ديه
ن
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِى لَهُ مِ ْ
أَخيهِ شَىءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَة فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ
4

عَذابٌ أَليمٌ

اى افرادى كه ايمان آوردهايد! حكم قصاص در مورد كشتگان ،بر شما نوشته شده است :آزاد در برابر آزاد،
و برده در برابر برده ،و زن در برابر زن ،پس اگر كسى از سوى برادر (دينى) خود ،چيزى به او بخشيده
شود( ،و حكم قصاص او ،تبديل به خونبها گردد )،بايد از راه پسنديده پيروى كند( .و صاحب خون ،حال
پرداخت كننده ديه را در نظر بگيرد ).و او [قاتل] نيز ،به نيكى ديه را (به ولى مقتول) بپردازد؛ (و در آن،

 -1بقره.190 /
 -2بقره.216 /
 -3بقره.233 /
 -4بقره.178 /
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مسامحه نكند ).اين ،تخفيف و رحمتى است از ناحيه پروردگار شما! و كسى كه بعد از آن ،تجاوز كند،
عذاب دردناكى خواهد داشت.
وجوب حج
وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلًا

1

و براى خدا بر مردم است كه آهنگ خانه (او) كنند ،آنها كه توانايى رفتن به سوى آن دارند.
وجوب وفاى به عهد
أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُم

2

هنگامى كه با خدا عهد بستيد ،به عهد او وفا كنيد!
وجوب وصيت
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّة لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقين

3

بر شما نوشته شده« :هنگامى كه يكى از شما را مرگ فرا رسد ،اگر چيز خوبى [مالى] از خود به جاى
گذارده ،براى پدر و مادر و نزديكان ،بطور شايسته وصيت كند! اين حقّى است بر پرهيزكاران!»
جايگاه واجبات در روايات

روايات بسيارى در زمينه جايگاه و ارزش واجبات در منابع روايى وجود دارد .به چند نمونه از آنها اشاره
مىشود:
امام على (ع) در نامهاى به عثمان بن حنيف فرمود:
طُوبَى لِنَفْسٍ أَدَّتْ إِلَى رَبِّهَا فَرْضَهَا

4

خوشا كسى كه آنچه پروردگارش بر عهده وى نهاده ،ادا نمايد.
پيامبر اكرم (ص) فرمود:
يا على إذا رَأَيتَ النّاس يَشتَغِلُونَ بِالفَضائل فَاشتَغل أنتَ بِاتمامِ الفَرائِض

5

اى على! هر گاه ديدى مردم به مستحبّات اشتغال دارند ،تو ،به كامل ساختن واجبات بپرداز.
امام على (ع) فرمود:
 -1آل عمران.97 /
 -2نحل.91 /
 -3بقره.180 /
 -4تصنيف غررالحكم ،ص 176؛ نهج البالغه ،نامه .45
 -5الحكم الزاهره ،با ترجمه انصارى ،ص .747
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الْفَرَائِضَ الْفَرَائِضَ أَدُّوهَا إِلَى اللَّهِ تُؤَدِّكُمْ إِلَى الْجَنَّة

1

واجبات! واجبات! درانجام واجباتكوتاهى نكنيد تاشما رابهبهشت رساند.
همچنين فرمود:
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا

2

همانا خدا بر عهده شما واجبهايى نهاده ،آن را ضايع مكنيد!
نيز فرمود:
لَا عِبَادَة كَأَدَاءِ الْفَرَائِض

3

هيچ عبادتى همچون اداى واجبات نيست.
امام سجاد (ع) فرمود:
مَنْ عَمِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ خَيْرِ النَّاس

4

هر كس واجبات خداوند را انجام دهد از بهترين مردمان مىباشد.
نقش واجبات

واجبات نقش مناسبى در خودسازى انسان دارند .نماز انسان را از بدىها و زشتىها دور مىسازد؛
روزهدارى ،تنپرورى را مهار مىكند؛ جهاد به اقتدار و توانايى انسانها كمك مىنمايد؛ حج دانشگاه بندگى
است و خمس و زكات ضمن اين كه انسان را از وابستگىهاى مادى نجات مىدهد ،زمينهاى است براى
كمك به دين و حمايت از ديگران و به نوعى بيمه اجتماعى است .توجه به واجبات زمينه قرب به خداوند
را فراهم مىنمايد .امام صادق (ع) فرمود:
قَالَ اللَّهُ مَا تَحَبَّبَ إِلَى عَبْدِى بِشَىءٍ أَحَبَّ إِلَى مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْه

5

خداوند متعال مىفرمايند چيزى بنده مرا به اندازه عمل به واجبات نزد من محبوب نمىسازد.
راههاى احياء واجبات
براى احياء واجبات راههاى گوناگونى وجود دارد كه عبارتند از:
 .1نقش خانواده
 -1نهج البالغه ،خطبه 167؛ بحاراالنوار ،ج  ،65ص .290
 -2همان ،قصار .105
 -3همان ،قصار .113
 -4بحاراالنوار ،ج  ،66ص .402
 -5بحاراالنوار ،ج  ،67ص .22
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پدر و مادر با عمل به واجبات و تشويق و ترغيب فرزندان خود به انجام واجبات ،مىتوانند نقش مؤثرى در
احياء واجبات در خانواده خود ايفا كنند.
 .2امر به معروف و نهى از منكر
يكى از راههاى احياء واجبات ،امر به معروف و نهى از منكر است.
امام حسين (ع) فرمود:
إِذَا أُدِّيَتْ وَ أُقِيمَتِ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا

1

چون فريضه (امر به معروف و نهى از منكر) ادا گردد و برپاداشته شود تمام فرايض و واجبات ديگر،
برپاداشته مىشوند.
 .3نقش رسانه
يكى از زمينههاى احياء واجبات ،آموزش و فرهنگسازى واجبات در رسانه است ،به شكلهاى گوناگون
همچون تهيه فيلم و سريال ،گفتمانها و پخش آموزشها و سخنرانىهاى گوناگون در زمينه واجبات.
 .4نقش مراكز آموزشى
يكى از زمينههاى احياء واجبات ،توجه به واجبات در متون آموزشى و مراكز آموزشى است كه هم به
صورت تدريس واجبات و هم توجه عملى مسئولين آموزشى نسبت به واجبات است .مدارسى كه دبيران و
كاركنان آن متدين و مقيد به انجام واجبات بودهاند به يقين دانش آموزان آن مدارس عالقه بيشترى به انجام
واجبات داشتهاند.
 .5پايبندى مؤمنان نسبت به واجبات
بسيار شده است مؤمنانى كه در زندگى فردى و اجتماعى خود آنچنان مقيد به انجام واجبات بودهاند كه
باعث تأثير گذارى در اطرافيان آنها شده است.
وظايف به اندازه توان انسان

يكى از سنتهاى الهى در بُعد تكاليف ،آسان و در حد توان بودن تكاليف است .به اين موضوع در آياتى از
قرآن اشاره شده است.

2

مثلًا در شبانه روز تنها هفده ركعت نماز واجب شده است و در سال تنها سى روز روزه واجب گشته و در
همه عمر فقط يك بار حج در صورت مستطيع شدن واجب است و اين سهولت در تمام احكام مالى و
 -1تحف العقول ،ص .237
 -2انعام152 /؛ طالق7 /؛ بقره286 /؛ اعراف42 /؛ مؤمنون.62 /
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عبادى ديگر نيز مالحظه شده است .و انجام دادن دستورهاى اسالم بر هيچ كس سخت و سنگين نمىباشد.
قرآن كريم مىفرمايد:
يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ ال يُريدُ بِكُمُ الْعُسْر

1

خداوند ،راحتى شما را مىخواهد ،نه زحمت شما را!
قرآن درباره پيرمردان و پيرزنانى كه توان روزه گرفتن ندارند مگر با صرف تمام طاقت خود ،تحمل مشقت
را براى آنان الزم نمىداند و مىفرمايد:
ن كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّة مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَة طَعامُ مِسْكين ...
 ...فَمَ ْ

2

و هر كس از شما بيمار يا مسافر باشد تعدادى از روزهاى ديگر را (روزه بدارد) و بر كسانى كه روزه براى
آنها طاقتفرساست؛ (همچون بيماران مزمن ،و پير مردان و پير زنان )،الزم است كفّاره بدهند :مسكينى را
اطعام كنند.
انواع واجب

واجب بهعنوان مهمترين تكليف ،داراى دستهبندىهاى مختلفى است .در اينجا به چند نمونه از آنها اشاره
مىشود:
 .1واجب نفسى و غيرى
در واجب نفسى ،خود عمل واجب است نه براى رسيدن به عمل ديگر ،مانند نماز و روزه.
و واجب غيرى عملى است كه براى رسيدن به واجب ديگر واجب شده است ،مانند وضو ،غسل جنابت،
پاك كردن لباس از نجاست براى نماز و ...
 .2واجب تعبدى و توصّلى
واجب تعبدى عملى است كه بايد آن را به قصد قربت و عبادت به جاى آورد وگرنه باطل خواهد بود مانند
نماز و روزه.

3

و واجب توصلى آن است كه انجام اصل عمل كافى است گرچه به قصد قربت نباشد مانند اداى بدهى،
شستن لباس نجس و پاك كردن بدن براى نماز ،تطهير مسجدى كه نجس شده و ...
 .3واجب تعيينى و تخييرى
 -1بقره.185 /
 -2بقره.184 /
 -3فرهنگ علوم ،ص .569
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واجب تعيينى آن است كه عمل معين به شكل خاصى از مكلف خواسته شده مانند نمازهاى يوميه.
و واجب تخييرى آن است كه يكى از چند عمل ،به نحو تخيير خواسته شده است مانند نمازجمعه و ظهر
در روز جمعه ،و ياكفاره افطار روزه رمضان كه شخص مىتواند يكى از دو كفاره مشخص شده ( 60روز
روزه يا غذا دادن به  60فقير) را انتخاب و انجام دهد يا انسان مخير است غسل را ترتيبى يا ارتماسى انجام
دهد و يا در ركعت سوم و چهارم انسان مخير است حمد بخواند يا تسبيحات اربعه.
 .4واجب عينى و كفايى
واجب عينى آن است كه از همه مكلفين خواسته شده و تك تك مكلفين بايد شخصاً آن را انجام دهند مانند
نماز وروزه و باانجام ديگران ،وظيفه از مكلف ساقط نمىشود.

1

واجب كفايى آن است كه يك عمل معين ،از همگان خواسته شده ،مانند غسل ميت ،نماز ميت ،دفن ميت و
 ...و همه وظيفه دارند كه براى انجام آن عمل به پا خيزند؛ و اگر يكى آن را به جا آورد ،از ديگران ساقط
مىشود.

2

 .5واجب مطلق و مشروط
واجب مطلق آن است كه وجوب عمل ،قيد و شرطى ندارد ،مانند واجب بودن جواب سالم.
واجب مشروط عملى است كه وجوب آن ،قيد و شرط دارد مانند حج كه وجوبش مشروط به استطاعت
است ،يعنى حج وقتى واجب مىشود كه فرد ،شرايط الزم مانند قدرت مالى ،بدنى و  ...را داشته باشد به
مجموعه اين شرايط ،استطاعت مىگويند.

3

 .6واجب منجَّز و معلَّق
واجب معلق واجبى است كه در آن حكم وجوب به مكلّف تعلق گرفته اما حصول و انجام آن متوقف بر امر
ديگرى است كه فعلًا مقدور نمىباشد و واجب منجز آن است كه حصول و انجام واجب متوقف بر امر غير
مقدورى نيست 4.و به اصطالح فنى زمان انجام واجب مدتى پس از زمان فعليت و ثبوت حكم از طرف
شارع است .مثلًا فرض كنيد شخصى در ماه رمضان توانايى و استطاعت انجام حج را پيدا كرده و به
اصطالح مستطيع شده است ،در چنين فرضى حكم وجوب حج بر عهده وى ثابت مىشود اما زمان انجام

 -1مجمع الفائده و البرهان ،ص .248
 -2فرهنگ علوم ،سيد جعفر سجادى ،ص 572؛ قوانين االصول ،ص .120
 -3آموزش فقه ،محمدحسين فالح زاده ،ص 25؛ اصول الفقه ،ج  ،1ص .87
 -4الفصول الغرويه ،محمدحسين اصفهانى ،ص .79
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حج هنوز فرانرسيده و مكلف بايد منتظر بماند تا ايام حج كه ماه ذى الحجه است فرا برسد .اين نوع واجب
را واجب معلق مى نامند؛ زيرا با حصول استطاعت ،حكم وجوب حج به مكلف تعلق گرفته اما انجام حج
معلق به فرا رسيدن موسم حج است .اما در واجب منجز انجام واجب متوقف بر امر غير مقدورى نيست
مانند وجوب نماز كه پس از فرا رسيدن وقت آن مثلًا هنگامى كه وقت نماز
فرا رسيد حكم وجوب نماز بر شخص ثابت و همزمان وقت انجام آن نيز آغاز مىشود.
 .7واجب شرعى و عقلى
واجب شرعى عملى است كه درقرآن و سنت پيامبر و امامان معصوم ،واجب شمرده شده است.
واجب عقلى ،عملى است كه عقل انسان آن را الزم داند ،مثلًا اگر بر كسى حج واجب شود ،عقل مكلف،
الزم مىبيند كه وسايل سفر را تهيه نمايد ،در اين صورت خود حج واجب شرعى و تهيه مقدمات آنها
واجب عقلى است و يا نيكى در مقابل نيكى ،شكر در مقابل نعمت ،و نيز پرهيز از ظلم و دروغ و ...

1

 .9واجب موسّع و مضيق
واجب موسع عملى است كه وقت بجا آوردن آن وسيع و بيش از زمان عمل باشد و مكلف بتواند عمل را
در آن وقت انجام دهد .مانند نماز ظهر كه وقتش از اول اذان ظهر است تا وقت اختصاصى نماز عصر.
واجب مضيق ع ملى است كه وقت آن ،مشخص و دقيقاً به اندازه وقتى باشد كه آن عمل نياز دارد ،مانند
روزه هر روز ماه رمضان كه وقتش از اذان صبح است تا مغرب ،نه ممكن است آن را جلو انداخت و نه
عقب.

2

اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبكار طلب خود را مطالبه كند و او توانايى پرداخت بدهى خود را داشته
باشد ،اول بايد قرض خود را ادا نمايد و بعد نماز بخواند.

3

اگر وقت كافى براى نماز باشد و مسجد نجس شود ،تطهير مسجد اولويت دارد و اگر وقت نماز تنگ باشد،
اولويت با خواندن نماز است.

4

كسى كه قضاى روزه رمضان را گرفته ،اگر وقت قضاى روزه او تنگ نباشد ،مىتواند پيش از ظهر روزه
خود را باطل نمايد.

1

 -1موسوعة االمام الخوئى (،محاضرات فى علم االصول) ،ج  ،44ص 111؛ دائرة المعارف فقه مقارن ،ج  ،1ص .443
 -2اصول الفقه ،ج  ،1ص 94؛ دائرة المعارف فقه مقارن ،ج  ،1ص .443
 -3توضيح المسائل مراجع ،م .754
 -4همان ،م .754
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 .10واجب فورى و غير فورى
واجب فورى عملى است كه بايد بدون تأخير انجام داد ،همچون جواب سالم ،نماز آيات بعد ازحوادث
طبيعى ،اداى بدهىهايىكه وقتشان رسيده و طلبكاران هم آن را مطالبه كردهاند و ...
اگر چيزى را كه مخصوص استفاده در مكان خاصى است بيرون ببرد بايد فوراً به آن مكان برگرداند مانند
كتاب به كتابخانه ،مهر به مسجد و ...

2

اگر معتكف به جهت ضرورت از مسجد بيرون رود ،اعتكافش باطل نيست ولى بايد فوراً به مسجد برگردد.
اگر به نام پيامبر يا ائمه (عليهم السالم) بى احترامى شود ،بايد فوراً رفع هتك شود.
كسى كه در مسجد محتلم شده ،بايد فوراً از مسجد خارج شود.

3

4

5

واجب است مال غصبى را سريعا به صاحبش برگرداند.
توبه يكى از واجبات فورى است يعنى به مجرد ارتكاب حرامى يا ترك واجبى بايد فوراً توبه نمود.

6

كسى كه معصيتى كرده ،واجب است فور ًا توبه كند و معناى توبه اين است كه با پشيمانى از گناهى كه كرده
تصميم بگيرد تكرار نكند .اگر حق اهلل است و نياز به قضا دارد ،قضا نمايد و اگر حق الناس است آن را ادا
نمايد.

7

واجبات غير فورى ،امورى است كه نيازمند عجله در بجا آوردن آنها در اولين فرصت الزم نيست و مىتوان
در فرصتى ديگر به آن پرداخت ،مانند نماز قضا و اداى كفاره.

8

وقت كفارات موسع است و تأخير آن تا حدى كه سهل انگارى نباشد ،جايز است.
اگر روزهدار در روز محتلم شود ،واجب نيست فورا غسل كند.

9

10

 .12واجب مطلق و مقيد

 -1همان ،م .1700
 -2مجمع المسائل گلپايگانى ،ج  ،3ص .. 6
 -3تحريرالوسيله ،ج  ،1ص  ،308السابعه.
 -4توضيح المسائل مراجع ،ج  ،1ص  ،101م .140
 -5تعليقات عروه ،مكارم ،ج  ،2م .9
 -6تحريرالوسيله ،ج  ،1ص  ،447م 5؛ منهاج الصالحين خويى ،ج  ،1ص  ،364م .6
 -7استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،3ص  ،587س .57
 -8عروة الوثقى ،ج  ،1فى صالة القضاء ،م 27؛ اصول الفقه ،ج  ،1ص 94؛ دائرة المعارف فقه مقارن ،ج  ،1ص .443
 -9تحريرالوسيله ،ج  ،2ص  ،133م .23
 -10توضيح المسائل مراجع ،م .1632
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واجب مطلق آن است كه شارع براى اداى آن وقت معينى تعيين نكرده است و از قيد زمان آزاد است .مانند
كفاره روزه و نذر.

1

واجب مقيد آن است كه شارع براى اداى آن وقت معينى را تعيين نموده باشد مانند نمازهاى پنجگانه ،و
روزه رمضان.

2

 .13واجب ذاتى و عرضى
واجب ذاتى عبارت است از واجبى كه وجوب آن بدون واسطه به چيزى تعلّق بگيرد مانند روزه رمضان،
نماز و حج واجب.
واجب عرضى عبارت است از واجبى كه وجوب آن به واسطه نذر ،عهد و قسم باشد.

3

 .16واجب مالى و غير مالى
برخى از واجبات افعالى استكه شخص بايد انجام دهد ،مانند نماز و روزه و برخى از واجبات جنبه مالى
دارند مانند خمس ،زكات ،كفاره و ...

4

 .17واجب استقاللى و ضمنى
واجب استقاللى عبارت است از واجبى كه وجوب آن به نحو مستقل به امرى تعلّق مىگيرد مانند سجده
واجب قرآن.
واجب ضمنى عبارت است از واجبى كه وجوب آن در ضمن وجوب كل (مركب) ،تحقّق پيدا مىكند ،مانند
سجده نماز.

5

 .18واجبات مقطعى و هميشگى
برخى از واجبات هميشگى است مانند نماز و روزه ،و برخى از واجبات مقطعى است مانند خواندن نماز
آيات كه در شرايط خاصى بر مكلف واجب مىشود.

6

 .19واجب موقت و غير موقت
واجب يا موقت (وقت دار) است مانند نماز يا غير موقت است مانند امر به معروف و نهى از منكر.
 -1همان ،واژهها و اصطالحات فقهى ،ص .31
 -2فرهنگ علوم ،سيد جعفر سجادى ،ص 572؛ قوانين االصول ،ص .120
 -3اجود التقريرات ،ج  ،1ص 213؛ دائرة المعارف فقه مقارن ،ج  ،1ص .442
 -4فرهنگ علوم ،سيد جعفر سجادى ،ص 572؛ قوانين االصول ،ص .120
 -5موسوعة االمام الخوئى (،محاضرات فى علم االصول) ،ج  ،43ص 522؛ دائرة المعارف فقه مقارن ،ج  ،1ص .442
 -6فرهنگ علوم ،سيد جعفر سجادى ،ص 572؛ قوانين االصول ،ص .120
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1

 .20واجبات اعتقادى
برخى ازواجبات جنبه اعتقادى دارد و بر هر مسلمانى واجب است به آن اعتقاد داشته باشد مانند اعتقاد به
اصول دين ،راضى بودن به قضاى الهى ،تعليم عقايد ،اطاعت از خداوند ،حُبّ اولياء خدا ،حُسن ظن به خدا.
تحصيل اعتقاد به اصول دين و مبانى اسالم ،بر هر مسلمانى واجب است.

2

پرسش :وجوب يادگيرى اصول عقايد ،شرعى است يا عقلى؟
پاسخ :هم عقلى است و هم شرعى.

3

شناخت اصول دين واجب است و برخى از بزرگان فرمودهاند از اهم واجبات است.
معرفت خداوند ،واجب عينى بر تمام مكلفين است.
اعتقاد به خاتميت پيامبر (ص) واجب است.

4

5

6

اعتقاد به امامت و واليت ائمه (عليهم السالم) و شناخت امام زمان (ع) و نيز پيروى از ايشان و اطاعت از
دستوراتشان و برائت از دشمنان آنان بر همه مكلفان واجب است.
تمسك به قرآن و اهل بيت (عليهم السالم) واجب است.

7

8

دوست داشتن ائمه (عليهم السالم) و نيز دوستانشان واجب است.

9

درود فرستادن بر پيامبر و آل او (عليهم السالم) در تشهد نماز واجب است.

10

از آنجا كه صلوات بر پيامبر (ص) مالزم با صلوات بر خاندان آن حضرت است هرجا كه صلوات بر آن
حضرت واجب باشد مانند خطبه نماز جمعه و تشهد ،صلوات بر آنان نيز به تبع واجب خواهد بود.
شك اگر به صورت وسوسه درآمد برطرف كردنش در مسائل اعتقادى واجب است.
 -1همان ،ص 572؛ قوانين االصول ،ص .120
 -2مجمع المسائل گلپايگانى ،ج  ،1ص .571
 -3استفتائات بهجت ،ج  ،1ص  ،9س .11
 -4منهج الرشاد ،آية اهلل بروجردى ،ص .3
 -5شرح باب حاديعشر ،ص .20
 -6فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .414
 -7همان.
 -8همان.
 -9همان.
 -10توضيح المسائل مراجع ،م .1100
 -11فرهنگ فقه ،ج  ،1ص .85
 -12همان.
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12

11

معيار مطلوبيت مستحبات

بسيارند افرادى كه به مستحبات بيش از واجبات اهميت مىدهند و چه بسا واجبات را فداى مستحبات
مىكنند.
نمونهها :برخى خمس و زكات واجب را نمىدهند اما صدقات مستحبى را مىدهند .برخى از مردم براى
فراگيرى واجبات دينى خود قدمى بر نمىدارند اما براى نيازهاى غيرواجب خود نهايت سعى و تالش را به
كار مىبرند.
نمازهاى واجب خود را نمىخوانند اما برخى از نمازهاى مستحبى را مىخوانند.
اهل ذكر و دعا و قرائت قرآن هستند اما حجاب خود را رعايت نمىكنند.
روزه واجب را نمىگيرند اما روزه مستحبى را مىگيرند.
بدهىهاى خود را نمىدهند اما سفره اطعام و خيرات پهن مىكنند.
براى اموات خيرات مىدهند ولى بدهىهاى اموات را نمىدهند.
در احاديث آمده است كه توجه به مستحبات نبايد ما را از واجبات باز دارد .امام على (ع) فرمود:
إِذَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفضُوهَا

1

اگر مستحبات به واجبات زيان رساند ،مستحبات را ترك نماييد.
همچنين فرمود:
لَا قُرْبَة بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِض

2

اگر نوافل ،به واجبات زيان رساند ،انسان را به خدا نزديك نمىكند.
اگر وقت نماز به قدرى تنگ است كه به واسطه به جا آوردن بعضى از كارهاى مستحب نماز ،مقدارى از آن
بعد از وقت خوانده مىشود ،بايد آن مستحب را بهجا نياورد مثلًا اگر بهواسطه خواندن قنوت يا اذان و اقامه
مقدارى از نماز بعد از وقت خوانده مىشود بايد قنوت را نخواند.

3

راز رها كردن واجبات و پرداختن به مستحبات مىتواند عالقه خاص انسان به مستحبات باشد خواه به
سبب آن كه عامه مردم آن را بيشتر مىپسندند مانند شركت در ساختن مؤسسات خيريه نسبت به پرداختن
وجوهات شرعيه يا به سبب اين كه انجام مستحبات نشاط آور است و انجام واجبات چندان نشاطى ندارد
 -1نهج البالغه ،قصار .279
 -2همان ،قصار .39
 -3توضيح المسائل مراجع ،م م .747
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مثلًا انسان در سفرهاى زيارتى نشاط پيدا مىكند ولى هرگاه بخواهد نمازهاى قضاى واجب را به جا بياورد،
ماللت پيدا مىكند .بعضى از مردم نيز مىپندارند واجبات ثوابى ندارند چون وظيفه انسان است ولى
مستحبات ثواب فراوانى دارد ،غافل از اين كه ثواب واجبات بسيار بيشتر است و ...
اجرت گرفتن بر واجبات

احتياط واجب آن استكه براى ياد دادن واجبات نماز مزد نگيرند ،ولى براى مستحبات آن اشكال ندارد.

1

گرفتن اجرت براى چيزى كه انجام دادن آن برشخصواجب است حرام مىباشد ،گرچه واجب كفايى باشد.
مانند غسل و كفن و دفن ميت.

2

پرسش :آيا جايز است در برابر آموزش مسائل شرعى به مردم اجرت گرفت؟
پاسخ :هرچند آموزش مسائل حرام و حالل فى نفسه واجب است و اجرت گرفتن در برابر آن جايز نيست،
ولى گرفتن اجرت براى مقدماتى كه اصل آموزش احكام متوقف بر آنها نيست و شرعاً هم بر انسان واجب
نيستند مانند حضور در مكان خاص ،اشكال ندارد.

3

پرسش :آيا گرفتن اجرت براى غسل دادن ميت جايز است؟
پاسخ :غسلدادن ميت مسلمان عبادت و واجب كفايى است و اجرت گرفتن در برابر آن جايز نيست.

4

شرايط وجوب تكليف

در صورتى واجبات متوجه افراد مىشود كه داراى شرايط زير باشند:
بلوغ ،عقل و قدرت بر انجام واجب.
ترك واجبات

واجبات الهى بسيارند ولىمهمترين آنها عبارتند از :نماز ،روزه ،زكات ،حج و  ...و ترك كردن چيزى از
واجبات الهى حرام و گناه كبيره است .قرآن كريم مىفرمايد:
فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَة أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليم

5

پس آنان كه فرمان او را مخالفت مىكنند ،بايد بترسند از اينكه فتنهاى دامنشان را بگيرد ،يا عذابى دردناك به
آنها برسد!
 -1توضيح المسائل مراجع ،ج  ،1م .999
 -2تحريرالوسيله ،ج  ،1فى المكاسب المحرمه ،م .18
 -3اجوبة االستفتائات ،س .1112
 -4اجوبة االستفتائات ،س 1114؛ حالل و حرام ،محمد وحيدى ،نشر سنابل ،ص .164
 -5نور.63 /
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بعضى از مفسران گفتهاند ممكن است مراد از فتنه در دنيا باشد و عذاب اليم در آخرت و ممكن است فتنه
و عذاب هر دو درآخرت باشد.
امام على (ع) فرمود:
مَا أَوْهَنَ الدِّينَ كَتَرْكِ إِقَامَة دِينِ اللَّهِ وَ تَضْيِيعِ الْفَرَائِض

1

خوار نكرده دين را چيزى مانند ترك بر پاى داشتن دين خدا و ضايع كردن فرايض.
امام صادق (ع) فرمود:
لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى عَبْدٍ وَ لَا يُزَكِّيهِ إِذَا تَرَكَ فَرِيضَة مِنْ فَرَائِضِ اللَّه

2

خداوند به بندهاى كه واجبى از واجبات الهى را ترك كند ،نظر مرحمت نمىافكند و او را پاك و پاكيزه
نمىگرداند.
نماز يكى از مهمترين واجبات الهى است كه ترك آن از گناهانى است كه در قرآن وعده عذاب داده شده
است.
 ...يَتَساءَلُونَ* عَنِ الْمُجْرِمينَ* ما سَلَكَكُمْ فى سَقَرَ* قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين

3

 ...سؤال مىكنند* از مجرمان* چه چيز شما را به دوزخ وارد ساخت؟!* مىگويند :ما از نمازگزاران نبوديم
تزاحم در واجبات

مكلفى كه با دو واجب شرعى يكى اهم و ديگرى مهم مواجه است و به جهت همزمان بودن وجوب هر
دو ،تنها به انجام يكى از آن دو قدرت دارد بايد واجب اهم را انجام دهد و در آن زمان موظف به انجام
دادن واجب ديگر نيست.

4

در شرايطى كه چندين واجب در يك زمان براى كسى مطرح شود ،بايد بر اساس اهم و مهم وظيفه خود را
شناخت .مثلًا واجبى كه وقتش تنگ است يا فورى است مانند نماز آيات ،مقدم است و يا واجبى كه مربوط
به اداى حق الناس است ،در برخى از موارد مقدم است و ...
نكته :كسى كه بدهكار است و مالى دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد ،بايد اول تمام زكات را ازمالى
كه زكات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمايند.
 -1تصنيف غررالحكم ،ص .86
 -2بحاراالنوار ،ج  ،68ص .207
 -3مدثر40 -43 /؛ گناهان كبيره ،آية اهلل دستغيب ،ج  ،2ص .229
 -4فرهنگ فقه ،ج  ،2ص .439
 -5توضيح المسائل مراجع ،ج  ،2م .1893
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5

كوچك شمردن اوامر الهى

يكى از گناهان بزرگ در اسالم كوچك شمردن اوامر و نواهى الهى است كه به آن استخفاف و بى اعتنايى به
دين نيز گفته مىشود ،و آن اقسامى دارد:
الف) واجبى از واجبات را ضد ارزش بداند ،نظير كسى كه حجاب اسالمى را ضد ارزش بداند.
ب) واجبى از واجبات و حرامى از محرمات را اگرچه ضد ارزش نمىداند ولى در عمل به آن اهميت
نمىدهد ،نظير كسى كه با عذر غيرموجهى نماز را ترك مىكند مثلًا در مسافرت چون وضو و نماز براى او
مشكل است آن را ترك مىنمايد يا نماز را در اول وقت نمىخواند و نظير زنى كه در ميان مردم موى سرش
را نمىپوشاند .اين قسمت نيز از گناهان بزرگ است ،يعنى عالوه بر گناه اصل عمل ،گناه بى اعتنايى به
اوامر و نواهى الهى را هم دارد.
ج) تبليغ عليه واجبى از واجبات يا تبليغ براى حرامى از محرمات نظير كسى كه عليه نماز يا روزه يا حجاب
و مانند اينها تبليغ كند و آنها را كوچك و بىارزش قلمداد نمايد.
آنچه در واجبات و محرمات گفته شد در مستحبات و مكروهات نيز صدق مىكند زيرا ترك مستحبات و
فعل مكروهات گرچه اشكالى ندارد ولى اگر بر ترك مستحب يا انجام مكروه استخفاف صدق كند حرام
است.

1

 -1توضيح المسائل آية اهلل مظاهرى ،نشر مؤسسه الزهرا ،ص .500
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فصل دوم :احكام واجبات
فراگيرى واجبات

فراگيرى تكاليف شرعى و احكام اسالمى در زواياى مختلف زندگى به ويژه امورى كه همه روزه با آن سرو
كار داريم يك ضرورت و وظيفه دينى است كه ضامن سعادت و كاميابى دنيوى و اخروى است .در اين
راستا مراجع معظم تقليد به گونههاى مختلف به اين مهم اشاره نمودهاند ،به چند نمونه از آنها اشاره
مىشود:
مسائلى را كه انسان غالباً به آنها احتياج دارد واجب است ،ياد بگيرد.

1

فراگيرى حكم هر كارى كه از مكلف صادر مىشود واجب است خواه از عبادات باشد و خواه از معامالت
و امور عادى.

2

فراگرفتن احكام شرعى بر جاهل به آنها واجب است.

3

بر هركس كه خودش به تجارت و ساير انواع كسب اشتغال دارد واجب است احكام و مسايل مربوط به آن
را فرا بگيرد تا صحيح آن را از فاسدش بشناسد و از ربا در امان بماند و مقدار الزم آن است كه حكم
تجارت و معاملهاى را كه انجام مىدهد بداند.

4

پرسش :آيا كسى كه در آموختن احكام دينى مورد نياز خود كوتاهى مىكند ،گناهكار است؟
پاسخ :اگر نياموختن احكام به ترك واجب يا ارتكاب حرام بينجامد ،گناهكار است.

5

اوجب واجبات

همان گونه كه بدن داراى اعضاى متفاوتى است و از نظر اهميت و اولويت ،متفاوت است ،مانند سر و قلب
نسبت به بقيه اعضا؛ واجبات نيز چنين هستند و برخى از آنها نسبت به بقيه داراى اهميت بيشترى هستند،
مانند نماز.
امام على (ع) فرمود:
أُوصِيكُمْ بِالصَّلَاة وَ حِفْظِهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ الْعَمَلِ وَ هِى عَمُودُ دِينِكُم

 -1توضيح المسائل مراجع ،م .11
 -2عروة الوثقى ،ج  ،1ص  ،11م .2
 -3همان ،ص 28؛ فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .151
 -4تحريرالوسيله ،ج  ،1ص  ،500م .21
 -5اجوبة االستفتائات ،س 6؛ عروة الوثقى ،ج  ،1تقليد ،م .28
 -6بحاراالنوار ،ج  ،74ص .407
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6

شما را سفارش به نماز و نگهدارى آن مى كنم زيرا كه نماز بهترين عمل است نماز ستون دين شما است.
امام صادق (ع) فرمود:
بُنِى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ دَعَائِمَ عَلَى الصَّلَاة وَ الزَّكَاة وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ وَلَايَة أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّة مِنْ وُلْدِهِ
(عليهم السالم)

1

اسالم بر پنج ستون سازمان يافته ،بر نماز ،زكات ،روزه ،حج و واليت امير مؤمنان و امامان از فرزندانش.
همچنين فرمود:
إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاة فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا

2

حسابرسى اعمال بندگان ،از نماز آنان شروع مىشود؛ اگر نماز كسى پذيرفته شود ،ساير اعمال او پذيرفته
خواهد گشت.
شخصى از امام على (ع) پرسيد :واجب چيست و واجبتر چيست؟ حضرت فرمود:
الْوَاجِبُ هُوَ التَّوْبَة وَ تَرْكُ الذُّنُوبِ هُوَ الْأَوْجَب

3

واجب توبه است و واجبتر ترك گناه است.
برخى از واجبات به عنوان مهمترين واجبات محسوب شده است در اينجا به چند نمونه از آنها اشاره
مىشود:
 .1اخالص در عبادت از اوجب واجبات است.

4

 .2احسان به والدين ،بعد از توحيد از اوجب واجبات است.
البته احسانهايى كه ترك آن موجب اذيت والدين مىشود.
 .3حفظ نظام از اوجب واجبات است.

6

 .4حفظ نفس محترمه از مهمترين واجبات است

7

 .5حفظ عرض ،آبرو و ناموس.

 -1امالى صدوق ،ص .268
 -2بحاراالنوار ،ج  ،18ص 52؛ كافى ،ج  ،3ص .268
 -3همان ،ج  ،75ص .31
 -4تفسير الميزان ،ج  ،13ص .79
 -5همان.
 -6كتاب البيع ،امام خمينى ،ج  ،2ص .466
 -7فقه اهل بيت ،ش  ،19ص  92و ش  ،25ص .31
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5

وجوب حفظ نظام

كمك به اداره حكومت اسالمى يكى از واجبات مسلّم هر مسلمانى است ،چون اجراى احكام و حدود الهى
و تبليغ دين خدا و رسيدگى به مظلومان و مستضعفان متوقف بر تشكيل حكومت اسالمى است.
حفظ نظام در سخنان فقها در سه معنا به كار مىرود:
 .1كيان كشور اسالمى (حفظ بيضه اسالم).

1

 .2حفظ نظام معيشتى جامعه و جلوگيرى از هرج و مرج و ...

2

اسالم براى حفظ نظام به اندازهاى اهميت قائل شده كه آن چه را نظام معيشت جامعه بدان نياز دارد بر همه
كسانى كه توانايى آن را دارند واجب مىداند.
 .3حفظ حكومت جمهورى اسالمى.
حفظ نظام جمهورىاسالمى از اهم واجبات عملى و شرعى است.

3

اينجانب نصيحت متواضعانه به برادرانم مىكنم براى خدا و حفظ اسالم ،اين جمهورى را تقويت نمايند.

4

بر ملت ايران خصوصاً و بر جميع مسلمانان عموماً واجب است اين امانت الهى را كه در ايران به طور
رسمى اعالم شده و در مدتى كوتاه نتايج عظيمى به بار آورده با تمام توان حفظ نموده و در جهت رفع
موانع و مشكالت آن كوشش نمايند.

5

امام خمينى (ره) حفظ و حراست از نظام جمهورى اسالمى ايران را اصلى غير قابل انعطاف و از آن به
عنوان باالترين واجب ياد نموده و فرمود:
اگر حفظ اسالم يك فريضه الهى است حفظ اين جمهورى از اعظم فرايض است .چرا كه حفظ اسالم و
اجراى قوانين آن بستگى به حفظ نظام اسالمى دارد و با نبود آن ،فرايض آن گونه كه اسالم مىخواهد و
مىطلبد ،انجام نمىپذيرد .حفظ نظام جمهورى اسالمى بر همه مسلمانان واجب عينى است حتى از نماز هم
واجبتر است.

6

و در جايى ديگر فرمود:
 -1صحيفه نور ،ج  ،16ص .405
 -2جواهر الكالم ،ج  ،21ص .47
 -3صحيفه نور ،ج  ،19ص .153
 -4صحيفه نور ،ج  ،21ص .447
 -5همان ،ص .403
 -6سخنرانى امام ،62 /11 /23 ،مجله حوزه ،سال  ،73ش  ،63ص 64؛ در جستجوى راه امام ،دفتر ششم ،ص .51
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انَّ حفظ النظام من واجبات االكيده

1

حفظ نظام از واجبات مؤكد است.
وجوب حفظ وحدت
حفظ وحدت بين مسلمانان به صراحت قرآن واجب است ،آنجا كه مىفرمايد:
وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَ ال تَفَرَّقُوا

2

و همگى به ريسمان خدا [قرآن و اسالم ،و هر گونه وسيله وحدت] ،چنگ زنيد ،و پراكنده نشويد!
حفظ وحدت واجب است.

3

وجوب شركت در انتخابات
يكى از وظايف مهم شرعى و عقلى ما براى حفظ اسالم و مصالح كشور ،حضور در حوزههاى انتخابيه و
رأى دادن به نمايندگان صالح ،كاردان و مطلع بر اوضاع سياسى جهان اسالم و ساير چيزهايى است كه
كشور به آنها احتياج دارد مىباشد.

4

شركت در انتخابات رياست جمهورى ،يك وظيفه شرعى اسالمى و الهى است كه شكست در آن ،شكست
جمهورى اسالمى است كه حفظ آن بر جميع مردم از بزرگترين واجبات و فرايض است.

5

پرسش :در نظام اسالمى مسائلى چون رأى دادن ،شركت در راهپيمايىها و امثال آن از نظر فقهى چه حكمى
دارد؟
پاسخ :در بسيارى از اوقات واجب است.

6

وجوب حفظ جان

حفظ جان واجب و درمعرض نابودى قرار دادن آن حرام مىباشد ،بلكه به جهت اهميت ويژه آن ترك
واجب يا فعل حرام در راستاى حفظ جان نيز جايز بلكه واجب است .بدين جهت خوردن مردار در صورت
توقف حفظ جان بر آن واجب است.

7

 -1كتاب البيع ،ج  ،2ص .619
 -2آل عمران.103 /
 -3صحيفه نور ،ج  ،6ص .84
 -4همان ،ج  ،18ص .232
 -5همان ،ج  ،15ص .164
 -6استفتائات مكارم ،ج  ،3ص  ،562س .1577
 -7فرهنگ فقه ،ج  ،3ص 316؛ استفتائات مكارم ،ج  ،1ص .468
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امام صادق (ع) فرمود:
كُلُّ شَىءٍ تَكُونُ فِيهِ الْمَضَرَّة َعلَى الْإِنْسَانِ فِى بَدَنِهِ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ إِلَّا فِى حَالِ الضَّرُورَة

1

هر چه به تن آدمى زيان دارد خوردنش حرام است جز در حال ضرورت.
حفظ جان خود و هر مسلمان واجب است و تعرض به جان انسان محترم حرام است.
از شرايط وجوب حج عدم احساس خطر بر جان است.

2

3

اگر حفظ نفس محترمه و جلوگيرى از وقوع قتل ،مستلزم دخالت فورى و مستقيم باشد ،جايز بلكه شرعاً از
باب وجوب حفظ نفس محترمه ،واجب است.

4

به جهت حفظ جان ،خوردن غذاى ديگران در حال اضطرار حتى بدون اذن جايز است.

5

حفظ حيات خود و هر نفس محترمى واجب و زيان رساندن به آن حرام است .در قرآن كريم از خودكشى
و قتل هر نفس محترمى بلكه در معرض هالكت قرار دادن آن نهى و نكوهش شده است .و فلسفه تشريع
حكم قصاص بقاى حيات انسانها ذكر شده است.
پرسش :آيا دروغ گفتن براى حفظ جان مسلمان جايز است؟
پاسخ :نه تنها جايز ،بلكه واجب است.

6

پرسش :آيا بيمار حق دارد از درمان سرپيچى كند حتى اگر وضعيت او بدتر شود؟
پاسخ :در صورت خطر ،بيمار نمىتواند درمان را قطع كند.

7

حفظ نفس از هر ضرر قابل توجه واجب است همچنين خوردن و نوشيدن چيزهايى كه ضرر دارد حرام
است.
اگر حفظ جان بر استفاده از خوردنى و آشاميدنى وابسته باشد واجب است هرچند خوردنى يا آشاميدنى
حرام باشد.

8

 -1بحاراالنوار ،ج  ،62ص .151
 -2فرهنگ فقه ،ج  ،3ص 316؛ استفتائات مكارم ،ج  ،1ص .468
 -3همان؛ استفتائات مكارم ،ج  ،1ص .468
 -4توضيح المسائل مراجع ،ص .771
 -5فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .316
 -6احكام پزشكى ،مكارم شيرازى ،ص  ،232س .17
 -7همان ،ص  ،234س .32
 -8جواهر الكالم ،ج  ،36ص 432؛ فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .524
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اگر تشنگى بر روزه دار غلبه كند ،به حدى كه بيم هالكت وى رود ،يا بترسد آسيبى جدى به او برسد يا
برايش قابل تحمل نباشد،
نوشيدن آب در حد ضرورت بر او جايز بلكه واجب است ،لكن روزهاش باطل مىشود و اگر روزه رمضان
باشد ،امساك بقيه روز بر او واجب است.

1

اگر حفظ جان خود انسان يا كسى كه حفظ آن واجب است يا حفظ مالى كه نگهدارى آن واجب مىباشد،
بدون شكستن نماز ممكن نباشد ،بايد نماز را بشكند.

2

حفظ سالمت واجب است و حفظ محيط زيست مقدمه حفظ سالمتى است.
بر مبناى اصل وجوب حفظ نفس ،رعايت نكات بهداشتى و انجام مراحل عملى برخوردارى از سالمت به
اندازهاى كه حفظ نفس از نابودى و ايمنى اعضا و قواى جسمانى بطلبد ،واجب است.

3

وجوب دفاع

دفاع در برابر مهاجمى كه قصد جان آدمى كرده جايز بلكه با توقف حفظ جان بر آن ،واجب است و در
صورت عدم توانايى بر دفاع ،فرار واجب خواهد بود.
دفاع از جان مسلمان در برابر تجاوزگر ،در صورت توانايى بر آن و ايمن بودن بر حال خويش واجب
است.

4

دفاع بر هر شخصى حتى بانوان در هر زمان و هرجا در حد توانايى و امكانات واجب است.

5

وجوب حفظ اسالم

حفظ اسالم در رأس تمام واجبات است كه انبياء عظام از آدم تا خاتم ،در راه آن كوشش نمودهاند و هيچ
مانعى آنان را از اين فريضه بزرگ باز نداشته است ،همچنين پس از آنان ،اصحاب متعهد و ائمه معصومين
(عليهم السالم) با كوششهاى توان فرسا و با نثار خون خود در حفظ آن كوشيدهاند و امروزه بر ملت ايران
خصوصاً بر جميع مسلمانان واجب است اين امانت الهى را باتمام توان حفظ نموده و در راه ايجاد
مقتضيات بقاى آن و رفع موانع و مشكالت آن كوشش نمايند.

6

 -1فرهنگ فقه ،ج  ،4ص .146
 .-2توضيح المسائل مراجع ،م .1160
 -3حيات طيبه ،سيد محمدتقى مدرسى ،ص .337
 -4فرهنگ فقه ،ج  ،3ص 40؛ جواهرالكالم ،ج  ،36ص  426و ج  ،41ص  652و ج  ،21ص .16
 -5استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،3ص  ،43س .7
 -6وصيت نامه امام ،ص .37
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اگر اسالم را در خطر ديديم هم بايد مال را فداى آن كنيم و هم جان را .زيرا حفظ اسالم از حفظ جان
مسلمان هم باالتر است.

1

دفاع ازاسالم در برابر دشمنى كه اساس آن را تهديد مىكند واجب است.

2

حفظ موجوديت اسالم (بيضه اسالم) از اهمواجبات الهى و در مقام تزاحم با ديگر احكام شرعى بر همه آنها
مقدم است .مانند موردى كه موجوديت اسالم با يورش دشمنان كافر به خطر افتد ،در چنين شرايطى دفاع از
كيان اسالم بر همه مكلفان اعم از زن و مرد واجب است.
حفظ اسالم در رأس تمام واجبات است.

3

4

پرسش :آيا براى دفاع از اسالم يا جمهورى اسالمى ،اجازه از امام يا مرجع تقليد الزم است؟
پاسخ :دفاع از اسالم و جمهورى اسالمى ،به هر نحو ممكن بر تمام مكلفين واجب است و مشروط بر اجازه
نيست.

5

وجوب دفاع از دين

دفاع از دين واجب است ،6گاهى با جهاد و گاهى با امر به معروف و گاهى با كارهاى فرهنگى و تشكيل
هيئات مذهبى و گاهى با تشكيل حكومت اسالمى.
بر تمام مكلفين واجب است به هر نحو ممكن از دين خدا دفاع كنند.

7

دفاع از اسالم دربرابر دشمنى كه اساس آن را تهديد مىكند واجب است.

8

يكى از اهداف نهضت امام حسين (ع) احياء واجبات و دفاع از دين بود:
ن لِنُرِى الْمَعَالِ َم
اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَا كَانَ مِنَّا تَنَافُساً فِى سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاساً مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَكِ ْ
مِنْ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِى بِلَادِكَ وَ يَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَ يُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَ سُنَنِكَ وَ أَحْكَامِك

 -1صحيفه نور ،ج  ،15ص .100
 -2جواهر الكالم ،ج  ،21ص 16؛ فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .327
 -3جامع الشتات ،ج  ،1ص 370؛ جواهر الكالم ،ج  ،21ص 18؛ فرهنگ فقه ،ج  ،2ص 162؛ تحريرالوسيله ،ج  ،1ص .485
 -4صحيفه نور ،ج  ،10ص .106
 -5استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،1ص  ،492س .11
 -6توضيح المسائل مراجع ،ج  ،2ص .787
 -7استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،3ص  ،42س .1
 -8جواهر الكالم ،ج  ،21ص 14؛ فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .317
 -9تحف العقول ،ص .239
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9

خداوندا! تو آگاهى كه آنچه (از جنبش و نهضت بر ضد مفاسد و منكرات) به دست ما صورت گرفت نه در
طمع پادشاهى و جاه بود ،نه در طلب ثروت و مال ،ما خواستيم تا نشانههاى راه دينت را ارائه دهيم( ،مفاسد
را) در شهرهاى تو اصالح كنيم ،باشد كه بندگان مظلوم تو روى آسايش و امنيت بينند و آسوده خاطر به
طاعت تو برخيزند ،ما مىخواهيم فرائض اسالم و سنن (پيغمبر (ص)) و احكام تو را اجرا كنيم.
و به فرموده امام خمينى (ره):
تكليف ما را حضرت سيدالشهداء معلوم كرد.

1

وجوب تقليد

مراجعه به متخصص ،مسألهاى است عقلى و هركس با اندك دقتى مىيابد كه در هر امرى از جمله امور
دينى بايد به كارشناس و متخصص مراجعه نمود .قرآن بر اين امر تأكيد نموده و مىفرمايد:
2

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ
اگر نمىدانيد ،از آگاهان بپرسيد.

بر هر مكلفى كه به درجه اجتهاد نرسيده و طريقه احتياط را نمىداند ،واجب است در احكام از مجتهد تقليد
كند.

3

تقليد در احكام ،اختصاص به واجبات و محرمات ندارد ،بلكه در مستحبات و مكروهات و مباحات هم
جارى است.

4

هرگاه كسى فتواى مجتهدى را اشتباهى براى ديگران بيان كند ،بر او واجب است به كسانى كه شنيدهاند
اطالع دهد.

5

اگر مكلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد در صورتى اعمال او صحيح است كه بفهمد به وظيفه
واقعى خود رفتار كرده است يا عمل او با فتواى مجتهدى كه وظيفهاش تقليد از او بوده يا با فتواى مجتهدى
كه فعال بايداز او تقليد كند ،مطابق باشد.

6

پرسش :آيا تقليد در مسائل سياسى ،اقتصادى ،اجتماعى و خانوادگى واجب است؟
 -1صحيفه ،امام ،ج  ،17ص .55
 -2نحل.43 /
 -3تحريرالوسيله ،ج  ،1ص .5
 -4همان.
 -5عروة الوثقى ،ج  ،1فى التقليد ،م .48
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .14
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پاسخ :در تمام احكام شرعيه بر غير مجتهدى كه نمىتواند احتياط كند تقليد واجب است و فرقى بين
سياسى ،اقتصادى ،اجتماعى و غير آن نيست.

1

وجوب تقليد از اعلم
تقليد از مجتهد اعلم واجب است.

2

به مجتهدى كه در استنباط احكام شرعى از منابع آن نسبت به ديگر مجتهدان درك قوىتر و فهم بيشتر و
نيكوترى دارد اعلم گفته مىشود.

3

بر مكلف واجب است كه براى شناختن مجتهد اعلم جستجو و تفحص كند.

4

مجتهد و اعلم را از سه راه مىتوان شناخت :اول :آنكه خود انسان يقين كند ،مثل آنكه از اهل علم باشد و
بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد .دوم :آنكه دو نفر عالم عادل كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند
مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند ،به شرط آنكه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت
ننمايند .سوم :آنكه عدهاى از اهل علم كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان
پيدا مىشود ،مجتهد بودن و يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند.

5

اگر شناختن اعلم مشكل باشد به احتياط واجب بايد از كسى تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد ،بلكه
اگر احتمال ضعيفى هم بدهد كه كسى اعلم استو بداند ديگرى از او اعلم نيست بنا بر احتياط واجب بايد
از او تقليد نمايد .و اگرچند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند بايد از يكى ازآنان
تقليد نمايد.

6

وجوب اخالص در عبادات

منظور از اخالص آن است كه مكلف در عمل ،جز قصد قربت و عبوديت براى پروردگار ،انگيزه ديگرى
نداشته باشد .خلوص در نيت ،شرط صحت در عبادات است و بدون آن عبادت باطل است .البته وجود

 -1استفتاء از دفتر امام( ره).
 -2توضيح المسائل مراجع ،ج  ،1م .2
 -3فرهنگ فقه ،ج  ،1ص .608
 -4عروة الوثقى ،فى فروع التقليد ،ص  ،6م .5
 -5توضيح المسائل مراجع ،م .3
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .4
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پارهاى از انگيزههاى تبعى در عبادات با اخالص منافات ندارد و موجب بطالن عبادت نمىشود مانند اين كه
در غسل يا وضو ،انگيزه ديگرى همچون خنك شدن يا پاكيزه شدن باشد.

1

خطورات شيطانى تا زمانى كه در انگيزه شخص دخالت نداشته باشد با اخالص منافات ندارد و خوشحال
شدن بعد از عمل نيز با اخالص منافات ندارد.
عملى كه همراه با اخالص نباشد ،باطل است .چه كل عمل يا جزئى از عمل.

2

اگر غير از اطاعت امر الهى قصد ديگرى هم باشد ،با سه شرط اشكال ندارد:
 .1قصد ريا و خودنمايى نداشته باشد.
 .2قصد قربت و اطاعت الهى اصل باشد و نيت ديگر فرع.
 .3ضميمه هم امرى مباح يا مطلوب باشد ،بنابراين اگر براى اطاعت الهى نماز بخواند و در ضمن به ديگرى
هم نماز خواندن را ياد دهد اشكال ندارد.

3

انسان بايد فقط براى انجام امر خداوند نماز بخواند ،پس كسى كه ريا كند يعنى براى نشان دادن به مردم
نماز بخواند نمازش باطل است خواه فقط براى مردم باشد يا خدا و مردم.

4

وجوب اطالع رسانى در نجاسات

فروختن و عاريه دادن چيز نجسى كه مىشود آن را آب كشيد اگر نجس بودن آن را به طرف نگويند اشكال
ندارد ،ولى چنانچه انسان بداند كه عاريه گيرنده و خريدار ،آن را در خوردن و آشاميدن استعمال مىكند،
بايد نجاستش را به او بگويد.

5

اگر صاحب خانه در بين غذا خوردن بفهمد غذا نجس است ،بايد به مهمانها بگويد اما اگر يكى از
مهمانها بفهمد الزم نيست به ديگران خبر دهد ،ولى چنانچه طورى با آنان معاشرت دارد كه مىداند كه به
واسطه نگفتن ،خود او هم نجس مىشود بايد بعد از غذا به آنان بگويد.

6

اگر چيزى را كه عاريه كرده نجس شود اگر بداند كه صاحبش آن چيز را در خوردن و آشاميدن استعمال
مىكند ،واجب است به او بگويد.

1

 -1فرهنگ فقه ،ج  ،1ص .342
 -2توضيح المسائل مراجع ،ج  ،1ص  ،554م .947
 -3تحريرالوسيله ،ج  ،1كتاب الصالة فصل فى افعال الصالة ،ص  ،157م .3
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .946
 -5همان ،م .142
 -6همان ،م .145
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واجبات وضو

در وضو واجب است صورت و دستها را بشويند و جلوى سر و روى پاها را مسح كنند.

2

درازى صورت را بايد از باالى پيشانى -جايى كه موى سر ،بيرون مىآيد -تا پايين چانه شست و پهناى آن
به مقدارى كه در بين انگشت وسط و شصت قرار مىگيرد بايد شسته شود و اگر مختصرى از اين مقدار را
نشويد وضو باطل است و براى آن كه يقين كند اين مقدار كاملًا شسته شده بايد كمى اطراف آن را هم
بشويد.

3

كسى كه پيش از شستن صورت ،دستهاى خود را تا مچ شسته ،در موقع وضو بايد تا سر انگشتان را
بشويد و اگر فقط تا مچ را بشويد وضوى او باطل است.

4

در وضو شستن صورت و دستها مرتبه اول واجب و مرتبه دوم جايز و مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام
مىباشد.

5

گرچه شستن دستها بايد از باال به پايين باشد ولى اگر از وسط دست به سمت پايين دست بكشد ،يا آب
بريزد ،وضويش صحيح است.

6

در وضو براى مسح سر بايد يك قسمت از چهار قسمت سر ،كه باالى پيشانى است مسح شود .مقدار
واجب مسح سر ،هر قدر كه باشد كافى است (به مقدارى كه اگر كسى ببيند بگويد مسح كرد).

7

مقدار واجب مسح پا از نظر طول ،از سر انگشت تا برآمدگى روى پا است و از نظر عرض ،هر اندازه باشد
كافى است ،هرچند به قدر يك انگشت.

8

رطوبت دست بايد به قدرى باشد كه بر سر و پا اثر بگذارد.

9

اگر براى مسح ،رطوبتى در كف دست نمانده باشد ،بايد از اعضاى ديگر وضو رطوبت بگيرد و با آن مسح
كند و نمىتواند دست را با آب غير وضو خيس كند و با آن مسح را انجام دهد.
 -1توضيح المسائل مراجع ،م .146
 -2همان ،م .236
 -3همان ،م .237
 -4همان ،م .247
 -5همان ،م .248
 -6استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،1ص .29
 -7توضيح المسائل مراجع ،م .250
 -8آموزش فقه ،ص .41
 -9عروة الوثقى ،ج  ،1فصل فى افعال الوضو ،ص  ،212م .26
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1

محل مسح (سر و روى پا) بايد خشك باشد ،بنابراين اگر جاى مسح ،تر باشد ،بايد آن را خشك كرد ولى
اگر رطوبت آن به قدرى كم باشد كه مانع از تأثير رطوبت دست ،بر آن نباشد مانع ندارد.

2

بين دست و محل مسح ،يعنى سر يا پاها نبايد چيزى مانند چادر و كاله يا جوراب و كفش فاصله شود.
هرچند بسيار رقيق و نازك باشد و رطوبت به پوست برسد.

3

محل مسح بايد پاك باشد ،پس اگر نجس است و نمىتواند آن را آب بكشد بايد تيمم كند.

4

موارد وجوب وضو
براى شش چيز وضو گرفتن واجب است :اول :براى نمازهاى واجب غير ازنماز ميت .دوم :براى سجده و
تشهد فراموش شده ،اگر بين آنها و نماز حدثى از او سر زده مثال بول كرده باشد .سوم :براى طواف واجب
خانه كعبه .چهارم :اگر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو بگيرد .پنجم :اگر نذر كرده باشد كه
جايى از بدن خود را به خط قرآن برساند .ششم :براى آب كشيدن قرآنى كه نجس شده ،در صورتى كه
مجبور باشد دست يا جاى ديگر بدن خود را به خط قرآن برساند.

5

غسلهاى واجب

در هفت مورد غسل واجب است :اول :غسل جنابت .دوم :غسل حيض .سوم :غسل نفاس .چهارم:
غسلاستحاضه .پنجم :غسل مس ميت .ششم :غسل ميت .هفتم :غسلى كه به واسطه نذر و قسم و مانند اينها
واجب مىشود.

6

غسل جنابت به خودى خود مستحب است ،و براى خواندن نماز واجب و مانند آن واجب مىشود .ولى
براى نماز ميت و سجده شكر و سجدههاى واجب قرآن غسل جنابت الزم نيست.

7

بعد از آنكه زن از خون حيض پاك شد ،واجب است براى نماز و عبادتهاى ديگرى كه بايد با وضو يا غسل
يا تيمم بجا آورده شود ،غسل كند.

8

 -1توضيح المسائل مراجع ،م .257
 -2عروة الوثقى ،ج  ،1فصل فى افعال الوضو ،ص  ،212م .26
 -3عروة الوثقى ،ج  ،1فصل فى افعال الوضو ،ص  ،212م .27
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .260
 -5همان ،م .316
 -6توضيح المسائل مراجع ،ج  ،1ص .221
 -7همان ،م .357
 -8همان ،م .466
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اگر كسى بدن انسان مردهاى را كه سرد شده و غسلش ندادهاند مس كند ،يعنى جايى از بدن خود را به آن
برساند ،بايد غسل مس ميت نمايد ،چه در خواب مس كند چه در بيدارى ،با اختيار مس كند يا بىاختيار.
حتى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميت برسد ،بايد غسل كند .ولى اگر حيوان مردهاى را
مس كند ،غسل بر او واجب نيست.

1

براى مس مردهاى كه تمام بدن او سرد نشده ،غسل واجب نيست اگرچه جايى را كه سرد شده مس نمايد.

2

براى مس بچه مرده ،حتى بچه سقط شدهاى كه چهار ماه او تمام شده غسل مس ميت واجب است ،بلكه
بهتر است براى مس بچه سقط شدهاى كه از چهار ماه كمتر دارد غسل كرد.

3

بچهاى كه بعد از مردن مادر به دنيا مىآيد ،وقتى بالغ شد ،واجب است غسل مس ميت كند.

4

اگر انسان ،ميتى را كه سه غسل او كاملًا تمام شده مس نمايد ،غسل بر او واجب نمىشود ،ولى اگر پيش از
آن كه غسل سوم تمام شود جايى از بدن او را مس كند اگرچه غسل سوم آنجا تمام شده باشد ،بايد غسل
مس ميت نمايد.

5

براى مس استخوان و دندانى كه از مرده جدا شده و آن را غسل ندادهاند بايد غسل كرد ،ولى براى مس
استخوان و دندانى كه از زنده جدا شده و گوشت ندارد ،غسل واجب نيست.

6

واجب است ميت را سه غسل بدهند :اول :به آبى كه با سدر مخلوط باشد .دوم :به آبى كه با كافور مخلوط
باشد .سوم :با آب خالص.

7

غسل ميت بچه مسلمان اگر چه از زنا باشد ،واجب است.

8

بچه سقط شده را اگر چهار ماه يا بيشتر دارد ،بايد غسل بدهند و اگر چهار ماه ندارد ،بايد در پارچهاى
بپيچند و بدون غسل دفن كنند.

9

 -1همان ،م .521
 -2همان ،م .522
 -3توضيح المسائل مراجع ،م .524
 -4همان ،م .525
 -5همان ،م .526
 -6همان ،م .529
 -7همان ،م .550
 -8همان ،م .557
 -9توضيح المسائل مراجع ،م .558
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بعد از غسل ،واجب است ميت را حنوط كنند ،يعنى به پيشانى و كف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت
بزرگ پاهاى او كافور بمالند.

1

واجبات غسل

غسل ،واجباتى دارد و آنها عبارتند از :نيت ،شستن سر و گردن و شستن طرف راست وچپ ،2ترتيب
درغسل ،3پاك ومباح بودن و مضاف نبودن آب ،4مباشرت در غسل( 5يعنى بايد خود انسان كارهاى غسل را
انجام دهد) ،ضرر نداشتن آب ،پاك بودن اعضاى غسل.
واجبات تيمم

در هفت جا به جاى وضو و غسل بايد تيمم كرد .1 :تهيه آب به قدر وضو يا غسل ممكن نباشد.2 6.
دسترسى به آب نداشته باشد .3 7از استعمال آب بر جان خود بترسد .4 8هرگاه بترسد كه اگر آب را به
مصرف وضو يا غسل برساند ،از تشنگى بميرد يا مريض شود .5 9.كسى كه بدن يا لباسش نجس است و
كمى آب دارد كه با آن فقط مىتواند بدن و لباس را تطهير كند .6 10آب يا ظرف آب غصبى باشد.7 11
هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند ،تمام نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت
خوانده مىشود.

12

در تيمم چهارچيز واجب است :اول :نيت .دوم :زدن كف دو دست با هم بر چيزى كه تيمم به آن صحيح
است .سوم :كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشانى و دو طرف آن از جايى كه موى سر مىرويد تا ابروها

 -1همان ،م .585
 -2همان ،م .374
 -3تحريرالوسيله ،ج  ،1ص  ،40الثالث.
 -4همان ،ص  ،41الرابع.
 -5همان ،ص .42
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .648
 -7همان ،م .664
 .)9 (8همان ،م .669
 -9توضيح المسائل مراجع ،م .674
 -10همان ،م .676
 -11همان ،م .677
 -12همان ،م .678
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و باالى بينى ،و بنابر احتياط واجب بايد دستها ،روى ابروها هم كشيده شود .چهارم :كشيدن كف دست
چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن كشيدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ.

1

واجبات اموات

مسلمانى را كه محتضر است يعنى در حال جان دادن مىباشد مرد باشد يا زن ،بزرگ باشد يا كوچك بايد به
پشت بخوابانند به طورى كه كف پاهايش به طرف قبله باشد و اگر خواباندن او كاملًا به اين طور ممكن
نيست بنا بر احتياط واجب تا اندازهاى كه ممكن است بايد به اين
دستور عمل كنند و چنانچه خواباندن او به هيچ قسم ممكن نباشد ،به قصد احتياط او را رو به قبله بنشانندو
اگر آن هم نشود باز به قدر احتياط او را به پهلوى راست يا به پهلوى چپ ،رو به قبله بخوابانند.
رو به قبله كردن محتضر بر هر مسلمان واجب است ،و اجازه گرفتن از ولى او الزم نيست.
غسل و كفن و نماز و دفن مسلمان دوازده امامى ،بر هر مكلفى واجب است.
حنوط كردن ميت ولو صغير باشد واجب است.

2

3

4

5

نماز خواندن بر ميت مسلمان ،اگر چه ب چه باشد ،واجب است .ولى بايد پدر و مادر آن بچه يا يكى از آنان
مسلمان باشند و شش سال بچه تمام شده باشد.

6

كسى كه بر ميت نماز مى خواند ،بايد رو به قبله باشد و نيز واجب است ميت را مقابل او به پشت بخوابانند،
به طورى كه سر او به طرف راست نمازگزار و پاى او بطرف چپ نمازگزار باشد.

7

اگر ميت را عمداً يا ازروى فراموشى يا به جهت عذرى بدون نماز دفن كنند ،يا بعد از دفن معلوم شود،
نمازى كه بر او خوانده شده باطل بوده است ،تا وقتى جسد او از هم نپاشيده ،واجب است به قبرش نماز
بخوانند.

8

واجب است ميت را طورى در زمين دفن كنند كه بوى او بيرون نيايد و درندگان هم نتوانند بدنش را بيرون
آورند.

1

 -1همان ،م .700
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .533
 -3همان ،م .535
 -4همان ،م .542
 -5تحريرالوسيله ،ج  ،1ص .68
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .594
 -7همان ،م .597
 -8توضيح المسائل مراجع ،م .607
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كفن كردن ميت ولو صغير باشد واجب است.

2

واجب است ميت را رو به قبله بر جانب راستش دفن كنند اگرچه ميت ،صغير باشد.
اگر زن كافره اى بميرد در حالى كه حملش به حكم مسلمان باشد بايد زن را پشت به قبله دفن كنند تا
صورت حمل (كودك) رو به قبله باشد.

3

نمازخواندن بر ميت مسلمان ،اگر چه بچه باشد ،واجب است .ولى بايد پدر و مادر آن بچه يا يكى از آنان
مسلمان باشند و شش سال بچه تمام شده باشد.

4

غسل مسّ ميت كودك از زمان بلوغ و عقل واجب مىشود.

5

وجوب احترام به مكانهاى مقدس

نجس كردن حرم امامان (عليهم السالم) ،حرام است .و اگر يكى از آنها نجس شود ،چنانچه نجس ماندن آن
بىاحترامى باشد ،تطهير آن واجب است .بلكه احتياط واجب آن است كه اگر بىاحترامى هم نباشد ،آن را
تطهير كنند.

6

برطرفكردن نجاست از مسجد واجب است .و فرقى در اين مسأله بين داخل و پشت بام و حتى طرف
داخل ديوار مسجد نيست .يعنى هر جاى مسجد نجس شود ،بايد تطهير شود.

7

هر مكانى كه به نام مسجد بنا مىشود ،رعايت حرمت آن واجب و اهانت كردن به آن از گناهان كبيره
است.

8

استخفاف مقدسات
استخفاف نسبت به آنچه از نظر شرع احترام آن واجب است ،حرام مىباشد خواه از زمانهاى شريف باشد،
مانند ماههاى حرام و خواه از مكانهاى شريف مانند مكه ،مساجد و مشاهد مشرفه يا از اشخاص مانند
پيامبران و امامان (عليهم السالم) يا اشياء شريف مانند قرآن و تربت ائمه (عليهم السالم) و ...
 -1همان ،م .613
 -2عروة الوثقى ،ص .199
 -3همان ،ص  ،220م .3
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .594
 -5همان ،م .525
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .904
 -7همان ،م .900
 -8گناهان كبيره ،دستغيب ،ج  ،2ص .404
 -9فرهنگ فقه ،ج  ،4ص .380
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9

وجوب رعايت جهت قبله

در پنج مورد ،رو به قبله بودن واجب است كه عبارتند از:
 .1براى خواندن نمازهاى واجب.
 .2در حال احتضار و آن به صورتى است كه اگر محتضر بنشيند ،صورتش رو به قبله باشد.
 .3در حال خواندن نماز ميّت بايد ميّت را به گونهاى در پيش نمازگزاران بگذارند كه سرش به سوى راست
و پاهايش به سوى چپ نمازگزاران باشد.
 .4ميّت را بايد به پهلوى راست به گونهاى بخوابانند كه صورت و جلوى بدنش رو به قبله باشد.
 .5به هنگام سر بريدن و يا نحر كردن حيوانات كه بايد به گونهاى باشد كه جلوى بدن حيوان رو به قبله
باشد.

1

موقع تخلّى بايد طرف جلوى بدن ،يعنى شكم و سينه رو به قبله و پشت به قبله نباشد.

2

در موقع تطهير مخرج بول و غائط ،رو به قبله و پشت به قبله بودن اشكالى ندارد ،ولى اگر در موقع استبرا،
بول از مخرج بيرون آيد ،در اين حال رو به قبله و پشت به قبله بودن حرام است.

3

احتياط واجب آن است كه بچه را در وقت تخلّى رو به قبله يا پشت به قبله ننشانند ،ولى اگر خود بچه
بنشيند ،جلوگيرى از او واجب نيست.

4

وجوب پوشش در نماز

مرد بايد در حال نماز ،اگرچه كسى او را نمىبيند ،عورتين خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را هم
بپوشاند.

5

بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موى خود را به غير از صورت به مقدارى كه شستن آن در وضو
واجب است و دستها تا مچ و پاها تا مفصل ساق با پوششى كه كاملًا بدن را مىپوشاند ،بپوشانند ،هرچند
بينندهاى نباشد و در حضور نامحرم پاها را نيز بايد بپوشانند.

6

پرسش :آيا پوشاندن زير چانه و كف و روى پا در مقابل نامحرم واجب است؟
 -1تحرير الوسيله ،ج  ،1ص 178 -141؛ توضيح المسائل مراجع ،م  777و .781
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .59
 -3همان ،م .61
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .63
 -5همان ،م .788
 -6اجوبة االستفتائات ،ص  ،89م 437؛ توضيح المسائل مراجع ،م 789؛ فرهنگ فقه ،ج  ،2ص .284
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پاسخ :آرى ،بايد آنها را از نامحرم بپوشاند.

1

مكارم :پوشاندن زير چانه واجب است ولى پوشاندن كف و روى پا تا مچ ،واجب نيست.
موقعى كه انسان قضاى سجده فراموش شده يا تشهد فراموش شده را به جا مىآورد ،بلكه بنا بر احتياط
واجب در موقع سجده سهو هم بايد خود را مثل موقع نماز بپوشاند.

2

نماز خواندن زن با مانتو و شلوار ،اگر جاهايى از بدن كه بايد پوشيده شود را بپوشاند اشكال ندارد.

3

پرسش :آيا نماز خواندن با چادر بدن نما صحيح است؟
پاسخ :اگر چادر نازك و بدن نما باشد ،نماز با آن باطل است مگر آن كه زير چادر پوشش كامل داشته
باشد.

4

برجستگى هاى بدن هنگام نماز در برابر نامحرم اگر باعث جلب توجه مرد نامحرم گردد ،بايد پوشانده شود
و اگر پوشانده نشود ،زن گناه كرده است ،ولى نماز او صحيح است.

5

در هنگام نماز ،پوشاندن زيورآالت ،واجب نيست ولى پوشاندن قسمتى از بدن كه زيورآالت روى آن قرار
گرفته واجب است.

6

اگر زن در بين نماز بفهمد كه موهاى او از چادر بيرون آمده بايد آن را بالفاصله بپوشاند و نمازش صحيح
است به شرط آن كه پوشاندن زياد طول نكشد ولى اگر بعد از نماز بفهمد ،نمازش صحيح است.
پوشاندن روى پا و كف آن در سجده واجب نيست.

7

8

نمازهاى واجب

نمازهاى واجب شش است :اول :نماز يوميه .دوم :نماز آيات .سوم :نماز ميت .چهارم :نماز طواف واجب
خانه كعبه .پنجم :نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است .ششم :نمازى كه به واسطه اجاره و نذر و
قسم و عهد واجب مىشود.

9

 -1صراط النجاة ،ج  ،1س 878؛ جامع المسائل فاضل ،ج  ،1س 1706؛ اجوبة االستفتائات ،س .438
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .790
 -3عروة الوثقى ،ج  ،1فى الستر و الساتر ،الثانى؛ جامع المسائل فاضل ،ج  ،1ص .243
 -4همان.
 -5همان ،م .5
 -6همان ،م 4
 -7توضيح المسائل مراجع ،م .792
 -8توضيح المسائل مراجع ،م .789
 -9همان ،قبل از م .728
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نمازهاى واجب يوميه پنج است :نماز ظهر و عصر هر كدام چهار ركعت ،نماز مغرب سه ركعت ،نماز عشا
چهار ركعت ،نماز صبح دو ركعت.

1

انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر ،و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند .و اگر عمدا نماز عصر را
پيش از نماز ظهر و نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند ،باطل است.

2

واجبات نماز يازده چيز است :اول :نيت .دوم :قيام يعنى ايستادن .سوم :تكبيرةاالحرام .چهارم :ركوع .پنجم:
سجود .ششم :قرائت .هفتم :ذكر .هشتم :تشهد .نهم :سالم .دهم :ترتيب .يازدهم :مواالت يعنى پى در پى
بودن اجزاء نماز.

3

بعضى از واجبات نماز ركن است ،يعنى اگر انسان آنها را بجا نياورد يا در نماز اضافه كند ،عمدا باشد يا
سهواً ،نماز باطل مىشود .و برخى ديگر ركن نيست ،يعنى اگر عمدا كم يا زياد شود ،نماز باطل مىشود .و
چنانچه سهواً كم يا زياد گردد ،نماز باطل نمىشود .اركان پنج چيز است :اول :نيت .دوم :تكبيرة االحرام.
سوم :قي ام در موقع گفتن تكبيرة االحرام ،و قيام متصل به ركوع يعنى ايستادن پيش از ركوع .چهارم :ركوع.
پنجم :دو سجده.

4

اگر واجبى را فراموش كند و قبل از رسيدن به ركن بعدى يادش بيايد بايد آن واجب را انجام دهد اما اگر
بعد از ركن يادش بيايد ،اگر آن واجب فراموش شده ركن بوده ،نماز باطل است و اگر غير ركن بوده،
نمازش صحيح است.
هرگاه چيزى از واجبات نماز را عمداً كم يا زياد كند ،اگرچه يك حرف آن باشد ،نماز باطل است.

5

اگر به واسطه ندانستن مسأله ،چيزى از اجزاى نماز را كم يا زياد كند اگر آن جزء ركن نباشد نمازش
صحيح است اگر جاهل قاصر باشد ،و اال به احتياط واجب ،نماز باطل است.

6

در نمازهاى واجب ،هنگام قرائت و نيز در اذكار و افعال واجب نماز ،الزم است بدن و مكان نمازگزار
ساكن و بدون حركت باشد.

7

 -1همان ،قبل از م .728
 -2همان ،م .755
 -3همان ،قبل از م .942
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .942
 -5همان ،م .1263
 -6همان ،م .1264
 -7فرهنگ فقه ،ج  ،3ص  286و ج  ،1ص .479
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در ورود به نماز سه واجب بايد انجام شود .1 :آرامش بدن  .2نيت  .3تكبيرة االحرام.

1

واجبات نماز

واجبات نيت
نيت از واجبات و اركان نماز است و اگر به عمد يا به اشتباه و فراموشى ترك شود ،نماز باطل است 2.نيت
واجباتى دارد كه عبارتند از:
 .1تعيين نماز
در موقع نيت ،نمازگزار بايد قصد كند كه نماز ظهر مىخواند يا عصر يا نمازهاى ديگر و اگر فقط نيت كند
چهار ركعت نماز مىخوانم ولى نيت نداشته باشد چه نمازى مىخواند كافى نيست و نيز بايد در نيت خود
معين كند نماز قضا مىخواند يا ادا.

3

 .2استمرار نيت در نماز
انسان بايد از اول تا آخر نماز به نيت خود باقى باشد ،پس اگر در بين نماز بهگونهاى ازنماز غافل شود كه
نداند چه نمازى مىخواند ،نمازش باطل است.

4

 .3اخالص
انسان بايد نماز را به نيت قربت ،يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد و الزم نيست نيت را از
قلب خود بگذراند يا مثلًا به زبان بگويد كه چهار ركعت نماز ظهر مىخوانم قربة الى اهلل.

5

انسان بايد فقط براى انجام امرخداوند عالم نماز بخواند ،پس كسى كه ريا كند يعنى براى نشان دادن به مردم
نماز بخواند ،نمازش باطل است خواه فقط براى مردم باشد يا خدا و يا مردم و خدا هر دو را در نظر
بگيرد.

6

اگر قسمتى از نماز را هم براى غير خدا به جا آورد ،نماز باطل است چه آن قسمت ،واجب باشد مثل حمد
و سوره ،چه مستحب باشد مانند قنوت ،بلكه اگر تمام نماز را براى خدا به جا آورد ولى براى نشان دادن به

 -1توضيح المسائل مراجع ،ج  ،1م .553
 -2تحريرالوسيله ،ج  ،1فى افعال الصالة ،ص 282؛ توضيح المسائل ده مرجع ،م .942
 -3همان ،م  5و 6؛ توضيح المسائل ده مرجع ،م .944
 -4توضيح المسائل ده مرجع ،م .945
 -5توضيح المسائل مراجع ،م .943
 -6همان ،م .946
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مردم در جاى مخصوصى مثل مسجد يا در وقت مخصوصى مثل اول وقت ،يا به طرز مخصوصى ،مثلًا با
جماعت نماز بخواند ،نمازش باطل است.

1

واجبات تكبيرة االحرام
گفتن «اهلل اكبر» در اول هر نماز ،واجب ،ركن است و بايد حروف «اهلل» و حروف «اكبر» را پشتسر هم
بگويد.

2

تكبيرة االحرام بايد مقارن با نيت باشد.

3

تكبيرة االحرام را بايد طورى خواند كه تلفظ محسوب شود ،و نشانه آن اين است كه خودش بتواند آنچه را
مىخواند و بر زبان جارى مىكند بشنود.

4

تكبيرة االحرام بايد دنبال هم و به عربى صحيح باشد و اگر به عربى غلط بگويد يا ترجمه فارسى آن را
بگويد باطل است.

5

موقع گفتن تكبيرة االحرام بايد بدن آرام باشد و اگر با اختيار ،در حالى كه بدنش حركت دارد ،تكبيرة
االحرام بگويد نماز باطل است.

6

واجب ا ست پيش از گفتن تكبيرة االحرام و بعد از آن مقدارى بايستد تا يقين كند تكبيرة االحرام را در حال
قيام گفته است.

7

واجبات قيام
يكى از واجبات و اركان نماز ،قيام است .قيام يعنى ايستاده بودن كه در بعضى موارد از اركان نماز است و
ترك آن ،نماز را باطل مىكند .در حالت قيام واجب است موارد زير رعايت شود:
 .1به جايى يا چيزى تكيه نكردن.

8

 .2بدن را حركت ندادن و به طرفى خم نشدن.

9

 -1همان ،م .947
 -2همان ،م .948
 -3جامع عباسى ،ص .132
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .952
 -5همان ،م .948
 -6همان ،م .951
 -7همان ،م .959
 -8همان ،م .961
 -9توضيح المسائل مراجع ،م .961

44

 .3روى هر دو پا ايستادن.

1

 .4پاها را بيش از اندازه باز نگذاشتن.

2

واجبات قرائت
در ركعت اول و دوم نمازهاى واجب يوميه ،انسان بايد اول حمد و بعد از آن يك سوره تمام بخواند 3.در
هنگام قرائت نماز واجب است موارد زير رعايت شود:4
 . 1قرائت نماز طورى باشد كه تلفّظ محسوب شود و نشانه آن اين است كه بتواند خودش آنچه را مىخواند
و بر زبان جارى مىكند بشنود.
 .2دنبال هم و به عربى صحيح باشد.

5

 .3در حال استقرار و آرامش بدن باشد.

6

 .4بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند و بر مرد و زن واجب است
حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند.

7

در وجوب جهر و اخفات در نمازهاى واجب ،فرقى بين نمازهاى ادا و قضا نيست.
مرد بايد در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد تمام كلمات حمد و سوره حتى حرف آخر آنها را بلند
بخواند.

8

اگر در جايى كه بايد نماز را بلند بخواند ،عمداً آهسته بخواند يا در جايى كه بايد آهسته بخواند عمداً بلند
بخواند ،نمازش باطل است ولى اگر از روى فراموشى يا ندانستن مسأله باشد صحيح است.

9

زن مىتواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند يا آهسته بخواند ،ولى اگر نامحرم صدايش را
بشنود بنا بر احتياط واجب بايد آهسته بخواند.

10

 -1همان ،م .963
 -2همان ،م .964
 -3همان ،م .978
 -4همان ،م .952
 -5همان ،ج  ،1ص .576
 -6همان ،ص  ،56م .968
 -7همان ،م .992
 -8توضيح المسائل مراجع ،ج  ،1م .993
 -9همان ،م .995
 -10همان ،م .994
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بر مرد و زن واجب است كه در ركعت سوم و چهارم نماز ،حمد يا تسبيحات را آهسته بخوانند.

1

 .5انسان بايد نماز را ياد بگيرد كه غلط نخواند و كسى كه به هيچ وجه نمىتواند صحيح آن را ياد بگيرد
بايد هر طورى كه مىتواند بخواند.

2

اگر يكى از كلمات حمد يا سوره را نداند يا عمداً آن را نگويد يا به جاى حرفى ،حرف ديگر بگويد ،مثلًا به
جاى «ض»« ،ظ» بگويد ،يا جايى كه بايد بدون زير و زبر خوانده شود ،زير و زبر خوانده شود يا تشديد را
نگويد يا غلط بخواند ،نماز او باطل است.

3

واجبات ركوع
در ركوع بايد خم شدن به قصد ركوع باشد ،بنابراين اگر بدون قصد ركوع مثلًا براى كشتن جانورى يا
برداشتن چيزى خم شود ،نمىتواند آن را ركوع حساب كند ،بلكه بايد بايستد و به قصد ركوع خم شود و به
واسطه اين خم شدنى كه به قصد ركوع نيست ،ركن زياد نشده و نماز باطل نمىشود.

4

در ركوع بايد خم شدن به طور معمول باشد ،بنابراين اگر ركوع را به طور غير معمول به جا آورد ،براى
مثال به چپ و راست خم شود هرچند دستهاى او به زانو برسد صحيح نيست.

5

نمازگزار در هر ركعت بعد از قرائت بايد به اندازهاى خم شود كه بتواند دست را به زانو بگذارد و گذاشتن
دستها بر روى زانو واجب نيست ،بنابراين اگر به اندازه ركوع خم شود ،ولى دستها را به زانو نگذارد،
اشكالى ندارد.

6

ذكر ركوع بايد دنبال هم و به عربى صحيح گفته شود و مستحب است آن را سه يا پنج يا هفت مرتبه بلكه
بيشتر بگويند.

7

در ركوع بايد به مقدارى كه ذكر واجب را بگويد ،بدن آرام باشد.

 -1همان ،م .1007
 -2همان ،م .997
 -3توضيح المسائل مراجع ،م  1000و .1002
 -4همان ،م .1025
 -5همان ،م .1024
 -6همان ،م  1022و .1023
 -7توضيح المسائل مراجع ،م .1029
 -8همان ،م .1030
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8

گفتن ذكر ركوع :ذكر ركوع عبارت است از يك بار گفتن «سبحان ربى العظيم و بحمده» و يا سه بار گفتن
«سبحان اهلل» و گفتن هر ذكرى در ركوع كافى است ،اما بايد از جهت حروف و كلمات به همين مقدار يا
بيشتر باشد.

1

اگر موقعى كه ذكر واجب ركوع را مىگويد ،بىاختيار به قدرى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج
شود بايد بعد از آرام گرفتن بدن ،بنا بر احتياط واجب دوباره ذكر را بگويد ،ولى اگر كمى حركت كند كه از
حال آرام بودن بدن خارج نشود ،يا انگشتان را حركت دهد اشكال ندارد.

2

اگر پيش از آن كه به مقدار ركوع خم شود و بدن آرام گيرد عمداً ذكر ركوع را بگويد ،نمازش باطل است.

3

اگر پيش از تمام شدن ذكر واجب ،عمداً سر از ركوع بردارد نمازش باطل است و اگر سهواً سر بردارد،
چنانچه پيش از آن كه از حال ركوع خارج شود ،يادش بيايد كه ذكر ركوع را تمام نكرده بايد در حال
آرامش بدن دوباره ذكر را بگويد و اگر بعد از آن كه از حال ركوع خارج شد ،يادش بيايد نماز او صحيح
است.

4

بعد از تمام شدن ذكر ركوع ،نمازگزار بايد راست بايستد و بعد از آن كه بدن آرام گرفت ،به سجده برود و
اگر به عمد ،اين كار را ترك كند ،يعنى پيش از ايستادن يا پيش از آرام گرفتن بدن به سجده برود نمازش
باطل است.

5

واجبات سجده
در سجده بايد هفت قسمت از بدن بر زمين قرار گيرد كه عبارتند از :پيشانى ،كف دو دست ،سر دو زانو،
سر دو انگشت بزرگ پا.

6

در سجده بايد سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد و اگر انگشتهاى ديگر پا يا روى پا را به زمين
بگذارد ،يا به واسطه بلند بودن ناخن ،سر انگشت شصت به زمين نرسد نمازش باطل است.

 -1همان ،م .1028
 -2همان ،م .1031
 -3همان ،م .1032
 -4همان ،م .1033
 -5همان ،م .1040
 -6همان ،م .1045
 -7همان ،م .1062
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7

در سجده بايد به مقدار ذكر واجب ،بدن آرام باشد و نمازگزار نبايد بدن خود را به اختيار طورى حركت
دهد كه از حال آرام بودنخارج شود ،موقع گفتن ذكر مستحب نيز اگر آن را بهقصد ذكرى كه براى سجده
دستور دادهاند بگويد آرام بودن بدن الزم است.

1

گفتن ذكرسجده :ذكر سجده عبارت است از يك بار گفتن «سبحان ربى االعلى و بحمده» و يا سه بار گفتن
«سبحان اهلل» البته گفتن هر ذكرى در سجده كافى است.

2

وقتى نمازگزار ذكرسجده را مىگويد بايد تمام اعضاى هفتگانهاش روى زمين باشد ،ولى هنگامى كه مشغول
ذكر نيست مىتواند بعضى از اعضاى هفتگانه را جز پيشانى از زمين بردارد يا جا به جا كند به شرطى كه
با آرام بودن بدنش منافات نداشته باشد.

3

پرسش :آيا در نماز واجب و مستحب ،نشستن بين دو سجده الزم است؟
پاسخ :بله ،پس از تمام شدن ذكر سجده ،اول بايد بنشيند تا بدن آرام بگيرد و دوباره به سجده رود و تفاوتى
ميان نماز واجب و مستحب نيست.

4

مهر يا چيز ديگرى كه بر آن سجده مىكند بايد پاك باشد ولى اگر مهر را روى فرش نجس بگذارد يا يك
طرف مهر نجس باشد و پيشانىرا بر طرف ديگر بگذارد اشكال ندارد ،به شرطى كه نجاست به پيشانى
سرايت نكند.

5

در سجده بايد پيشانى روى چيزى قرار گيرد كه سجده بر آن صحيح است.

6

سجده روى چيزى كه بدن روى آن آرام نمىگيرد و حركت دارد ،باطل است ولى اگر روى تشك يا چيز
ديگرى كه بعد از گذاشتن سر مقدارى پايين رفته و سپس آرام مىگيرد سجده كند اشكالى ندارد.

7

جاى پيشانى نمازگزار نبايد از جاى زانوها و نوك انگشتان پا بيشتر از چهار انگشت بسته دست« ،پايين تر»
يا «باالتر» باشد.

8

 -1توضيح المسائل مراجع ،م .1050
 -2همان ،م .1049
 -3همان ،م .1054
 -4همان ،م .1056
 -5توضيح المسائل مراجع ،با استفاده از م .1065
 -6همان ،م .1076
 -7همان ،م .1073
 -8همان ،ذيل م  888و .1057
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در ركعت ا ول و ركعت سومى كه تشهد ندارد مثل ركعت سوم نماز ظهر و عصر و عشا اگر بعد از سجده
دوم بدون آنكه مقدارى بنشيند براى ركعت بعد برخيزد نمازش صحيح است ،ولى بنابر احتياط واجب بايد
بعد از سجده دوم قدرى بىحركت بنشيند و بعد برخيزد 1.البته برخى از علما آن را (جلسه استراحت)
مستحب دانستهاند.

2

سجدههاى واجب

 .1سجده تالوت كه در چهار سوره قرآن است.

3

 .2سجده سهو.
 .3سجده فراموش شده نماز.
واجبات ذكر
ذكر را بايد طورى گفت كه تلفّظ و به زبان آوردن آن محسوب شود و نشانه آن اين است كه خودش بتواند
آنچه را مىخواند و بر زبان جارى مىكند بشنود.

4

ذكرهاى نماز بايد دنبال هم و به عربى صحيح باشد و اگر به عربى غلط بگويد باطل است.
ذكرهاى واجب نماز بايد در حالت آرامش گفته شود مانند ذكر سجده و ركوع.

5

6

مقدار واجب تسبيحات اربعه
نمازگزار در ركعت سوم و چهارم نماز مىتواند فقط يك حمد بخواند يا سه مرتبه تسبيحات اربعه بگويد،
يعنى سه مرتبه بگويد« :سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اكبر» ،و اگر يك مرتبه همتسبيحات اربعه
را بگويد كافى است .و مىتواند در يك ركعت حمد ،و در ركعت ديگر تسبيحات بگويد ،و بهتر است در
هر دو ركعت تسبيحات بخواند.

7

در تنگى وقت بايد تسبيحات اربعه را يك مرتبه بگويد.

8

واجبات تشهد
 -1همان ،م .1075
 -2فرهنگ فقه ،ج  ،3ص 100؛ سؤال و جواب ،سيد محمدكاظم يزدى ،ص  ،49س .76
 -3نجم ،علق ،فصلت ،سجده؛ عروة الوثقى ،ج  ،1فى سائر اقسام السجود ،م .2
 -4توضيح المسائل مراجع ،با استفاده از م .952
 -5همان ،با استفاده از م .1019
 -6همان ،م  965و .966
 -7توضيح المسائل مراجع ،م .1005
 -8همان ،م .1006
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در حالت تشهد واجب است موارد زير رعايت شود:
 .1گفتن شهادتين «اشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله».
 .2صلوات بر محمد و آل محمد «اللهم صل على محمد و آل محمد».
 .3نشستن به اندازه كلمات تشهد بعد از سجده دوم.
 .4آرامش بدن در حال گفتن كلمات تشهد.
 .5خواندن كلمات تشهد به زبان عربى صحيح.
 .6ترتيب.
 .7مواالت.

1

واجبات سالم نماز
در حالت سالم واجب است موارد زير رعايت شود:
 .1گفتن يكى از دو عبارت سالم ،يعنى «السالم علينا و على عباداهلل الصالحين» و «السالم عليكم و رحمة اهلل
و بركاته».
 .2نشستن به اندازه عبارت سالم بعد از تشهد.
 .3آرامش بدن در حال گفتن عبارت سالم.
 .4خواندن عبارت سالم به زبان عربى صحيح.
 .5ترتيب.
 .6مواالت.

2

ترتيب در نماز
اگر عمداً ترتيب نماز را به هم بزند مثال سوره را پيش از حمد بخواند يا سجود را پيش از ركوع به جا
آورد ،نماز باطل مىشود.

3

اگر ركنى از نماز را فراموش كند و ركن بعد از آن را به جا آورد مثال پيش از آنكه ركوع كند دو سجده
نمايد ،نماز باطل است.

4

 -1همان ،م  1100و .1101
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .1105
 -3همان ،م .1108
 -4همان ،م .1109
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اگر ركنى را فراموش كند و چيزى را كه بعد از آن است و ركن نيست به جا آورد مثال پيش از آن كه دو
سجده كند تشهد بخواند بايد ركن را به جا آورد و آنچه را اشتباها پيش از آن خوانده دوباره بخواند.

1

اگر چيزى را كه ركن نيست فراموش كند و ركن بعد از آن را به جا آورد ،مثلًا حمد را فراموش كند و
مشغول ركوع شود ،نمازش صحيح است.

2

اگر چيزى را كه ركن نيست فراموش كند و چيزى را كه بعد از آن است و آن هم ركن نيست بجا آورد مثال
حمد را فراموش كند و سوره را بخواند چنانچه مشغول ركن بعد شده باشد مثال در ركوع يادش بيايد كه
حمد را نخوانده بايد بگذرد و نماز او صحيح است و اگر مشغول ركن بعد نشده باشد بايد آنچه را فراموش
كرده به جا آورد و بعد از آن چيزى را كه اشتباها جلوتر خوانده دوباره بخواند.

3

اگر سجده اول را به خيال اين كه سجده دوم است يا سجده دوم را به خيال اينكه سجده اول است به جا
آورد نماز صحيح است و سجده اول او سجده اول و سجده دوم او سجده دوم حساب مىشود.

4

مواالت در نماز
مواالت يعنى پشت سرهم بودن اجزاى نماز و فاصله نينداختن بين آنها.
انسان بايد نماز را با مواالت بخواند يعنى كارهاى نماز مانند ركوع و سجود و تشهد را پشت سر هم به جا
آورد و چيزهايى را كه در نماز مىخواند به طورى كه معمول است پشت سر هم بخواند و اگر به قدرى بين
آنها فاصله بيندازد كه نگويند نماز مىخواند ،نمازش باطل است.

5

طول دادن ركوع و سجود و خواندن سورههاى بزرگ ،مواالت را به هم نمىزند.

6

موارد وجوب اعاده نماز

 .1پيش از وقت خوانده شده باشد.

7

 .2پشت به قبله يا به طرف راست يا به طرف چپ قبله به جا آورده شده باشد.

8

 .3مسافر در جايى كه مىداند بايد نمازش را شكسته بخواند ،كامل خوانده يا برعكس.
 -1همان ،م .1110
 -2همان ،م .1111
 -3توضيح المسائل مراجع ،م .1112
 -4همان ،م .1113
 -5همان ،م .1114
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .1116
 -7همان ،م .1771
 -8همان ،م .1771
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 .4شرايط نماز مانند طهارت ،قرائت صحيح و  ...را رعايت نكرده باشد.
 .5جهر و اخفات نماز را عمداً رعايت نكرده باشد.
 .6اركان نماز را كم يا زياد كرده باشد.
 .7ذكرهاى واجب را در حال حركت گفته باشد.
 .8كسى كه بعد از نماز بفهمد وضويش باطل بوده است.
 .9كسى كه بعد از نماز بفهمد بدن يا لباسش نجس بوده است.
 .10كسى كه در داخل وقت شك در اداى نماز كند.

1

سبك شمردن نماز

پيامبر اكرم (ص) فرمود:
لَيْسَ مِنِّى مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاة

2

از من نيست كسى كه نماز را سبك شمارد.
امام صادق (ع) فرمود:
إِذَا قَامَ الْعَبْدُ فِى الصَّلَاة فَخَفَّفَ صَلَاتَهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ أَ مَا تَرَوْنَ إِلَى عَبْدِى كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ
قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِيَدِ غَيْرِى أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِيَدِى

3

هر گاه كسى نماز خود را سبك ادا كند ،خداوند تبارك و تعالى به فرشتگان خود مىگويد :آيا به اين بنده ام
نمىنگريد؟ گويا تصور مىكند حاجات او از درگاه ديگران برآورده مىشود .آيا نمىداند كه هر حاجتى
بدست من روا مىگردد؟
امام باقر (ع) فرمود:
دَخَلَ رَجُلٌ مَسْجِداً فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَخَفَّفَ سُجُودَهُ دُونَ مَا يَنْبَغِى وَ دُونَ مَا يَكُونُ مِنَ السُّجُودِ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ (ص) نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ لَوْ مَاتَ عَلَى هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ مُحَمَّدٍ (ص)

4

مردى وارد مسجدى شد كه رسول خدا در آن جا بود و سجده كوتاهى كرد ،كمتر از آنچه بايد و شايد،
رسول خدا فرمود :چون كالغ نوك بر زمين زد اگر به همين وضع بميرد بر دين محمد (ص) نمرده است.

 -1الفتاوى الواضحه ،ص .553
 -2بحاراالنوار ،ج  ،63ص .495
 -3كافى ،ج  ،3ص .269
 -4امالى صدوق ،ص .483
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اقسام سبك شمردن نماز
برخى از بزرگان براى استخفاف و سبك شمردن نماز مواردى را ذكر كردهاند:
 .1آن كه نماز را قبول نداشته باشد كه اين موجب كفر است.
 .2مسلمانى كه نماز را قبول دارد ،ولى به جا نمىآورد.
 .3مسلمانى كه نماز را قبول دارد ،ولى گاهى به جا مىآورد و گاهى ترك مىكند.
 .4مسلمانى كه مسائل نماز را نمىداند و به فكر يادگيرى آنها نيست.
 .5مسلمانى كه نمازها را در اول وقت نمىخواند.
 .6قضاى نماز بر عهدهاش باشد و در صدد به جا آوردن آن نباشد و سال به سال تأخير اندازد.

1

 .7نداشتن حضور قلب در نماز.
مواردى كه واجب است نماز در اول وقت خوانده نشود

 .1كسى كه در اول وقت عذرى دارد و مىداند اگر صبر كند ،آن عذر تا آخر وقت نشده برطرف مىشود به
طور مثال در اول وقت اگر بخواهد نماز بخواند بايد با وضوى جبيرهاى نماز بخواند ولى اگر تأخير بيندازد
عذرش برطرف مىشود.

2

 .2كسى كه در اول وقت فاقد بعضى از مقدمات نماز مانند طهارت يا پوشش است ،ولى اگر تأخير بيندازد
واجد آن مقدمه خواهد شد.
 .3براى تعلّم و يادگيرى بعضى از اجزا يا شرايط نماز مانند تصحيح قرائت نماز.
 .4براى فراگيرى احكام شك و سهو و مانند آن در صورتى كه غالباً برايش در نماز اتفاق مىافتد.

3

 .5هرگاه در اول وقت نماز ،واجب مضَيقى پيش آيد مانند برطرف كردن نجاست از مسجد يا اداى قرضى
كه طلبكار مطالبه مىكند و او هم قدرت پرداخت دارد و يا حفظ جان كسى كه جانش محترم است.
موارد وجوب سجده سهو
 .1در بين نماز سهواً حرف بزند.
 .2يك سجده را فراموش كند و در ركوع ركعت بعد ،يا پس از آن يادش بيايد.

 -1هزار و يك نكته درباره نماز ،ص .137
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .752
 -3توضيح المسائل مراجع ،م .753
 -4عروة الوثقى ،ج  ،1فى اوقات الرواتب ،م .15
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4

 .3در نماز چهار ركعتى ،شك بين  4و  5در حالت نشسته و يا  5و  6در حالت ايستاده پيش آيد.

1

و در دو صورت بنا بر احتياط واجب بايد سجده سهو به جا آورد:
 .1سالم بىجا :مثلًا در ركعت سوم نماز چهارركعتى سهواًسالم بدهد.
 .2تشهد را فراموش كند.
اگر انسان اشتباهاً يا به خيال اين كه نمازش تمام شده حرف بزند بايد دو سجده سهو به جا آورد.

2

اگر سجده سهو را بعد از سالم نماز عمدا بجا نياورد معصيت كرده و واجب است هرچه زودتر آن را انجام
دهد و چنانچه سهواً بهجا نياورد هر وقت يادش آمد بايد فوراً انجام دهد و الزم نيست نماز را دوباره
بخواند.

3

در مواردى كه سجده سهو واجب مىشود ،بايد بعد از سالم نماز ،به سجده رود و بگويد :بسماهلل و باهلل
اللهم صلى على محمد و آل محمد و بهتر است بگويد :بسم اهلل و باهلل السالم عليك ايها النبى و رحمة اهلل و
بركاته و بعد بنشيند و دوباره به سجده رود و يكى از ذكرهاى باال را بگويد ،سپس بنشيند و تشهد و سالم
را به جا آورد.

4

وجوب نماز قصر و اتمام

مسافر بايد نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط شكسته بجا آورد ،يعنى دو ركعت بخواند :شرط اول:
سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد .شرط دوم :از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد.
شرط سوم :در بين راه از قصد خود برنگردد .شرط چهارم :نخواهد
پيش ازرسيدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد ،يا ده روز يا بيشتر در جايى بماند .شرط پنجم :براى
كار حرام سفر نكند .شرط ششم :از صحرانشينهايى نباشد كه در بيابانها گردش مىكنند .شرط هفتم :شغل
او مسافرت نباشد .شرط هشتم :به حد ترخص برسد.

5

كسى كه يقين دارد سفرش هشت فرسخ نيست يا شك دارد كه هشت فرسخ هستيا نه ،چنانچه در بين راه
بفهمد كه سفر او هشت فرسخ بوده اگر چه كمى از راه باقى باشد بايد نماز را شكسته بخواند ،و اگر بعد از

 -1توضيح المسائل مراجع ،م .1236
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .1237
 -3همان ،م .1246
 -4همان ،م .1250
 -5توضيح المسائل مراجع ،قبل از م .1272
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تم ام خواندن نماز فهميد سفرش هشت فرسخ بوده بنابر اقوى بايد نماز را دوباره شكسته اعاده نمايد و در
صورتى كه وقت گذشته باشد بايد بنابر احتياط واجب نماز را دوباره قضا نمايد.

1

اگر فراموش كند كه مسافر است و نماز را تمام بخواند چنانچه در وقت يادش بيايد بايد شكسته به جا آورد
و اگر بعد از وقت يادش بيايد قضاى آن نماز بر او واجب نيست.

2

مسافرىكه براى انجام كارحرامى مثل دزدى سفر مىكند ،بايد نماز را تمام بخواند وهمچنين است اگر خود
سفرحرام باشد ،مثل آن كه براى او ضرر داشته باشد يا زن بدون اجازه شوهر سفرى برود كه بر او واجب
نباشد ولى اگر مثل سفرحج واجب باشد ،بايد نماز را شكسته بخواند.

3

اگر مخصوصاً براى آن كه كار واجبى را ترك كند مسافرت نمايد نمازش تمام است .پس كسى كه بدهكار
است ،اگر بتواند بدهى خود را بدهد و طلبكار هم مطالبه كند ،چنانچه در سفر نتواند بدهى خود را بدهد و
مخصوص اً براى فرار از دادن بدهى مسافرت نمايد بايد نماز را تمام بخواند ولى اگر براى ترك واجب
مسافرت نكند ،بايد نماز را شكسته بخواند.

4

كسى كه شغلش مسافرت است ،اگر ده روز يا بيشتر در وطن خود بماند ،چه از اول قصد ماندن ده روز را
داشته باشد چه بدون قصد بماند ،بايد در سفر اولى كه بعد از ده روز مىرود ،نماز را شكسته بخواند.
سفرهاى واجب

سفرهاى واجب عبارتند از:
 .1سفر به قصد كار كردن براى تأمين معاش خود و كسانى كه نفقه آنان بر انسان واجب است.
 .2سفر براى تحصيل علم واجب ،در صورتى كه در وطن تحصيل ممكن نباشد.
 .3سفر براى انجام حج واجب.

6

 .4سفرى كه با نذر واجب شود.

7

 .5سفر براى جهاد و شركت در جبهه در صورت نياز.

1

 -1همان ،م .1277
 -2همان ،م .1362
 -3همان ،شرط پنجم از شروط شكسته بودن نماز در سفر.
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .1297
 -5همان ،م .1312
 -6مناسك حج ،امام خمينى ،شرايط وجوب حجة االسالم ،م .11
 -7همان ،م 16؛ فرهنگ فقه ،ج  ،4ص .469
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5

واجبات نماز جماعت

در جايى كه مأموم در نماز جماعت بايد حمد و سوره بخواند ،واجب است آهسته بخواند.

2

متابعت مأموم از امام در افعال نماز واجب است .به اين معنا كه در آنها نبايد بر امام مقدم شود و نبايد زياد
عقب بماند .اما متابعت در اقوال نماز به جز تكبيرة االحرام واجب نيست.

3

اگر سهواً پيش از امام به ركوع رود و طورى باشد كه اگر برگردد به چيزى از قرائت امام نمىرسد ،واجب
است سر بردارد و با امام نماز را تمام كند و نمازش صحيح است و اگر سر برندارد تا امام برسد نمازش
صحيح است.

4

اگر سهواً پيش از امام به سجده رود ،واجب است كه سر بردارد و با امام به سجده رود و نمازش صحيح
است اگر چه احتياط استحبابى در اين صورت اعاده نماز است و اگر برنداشت نمازش صحيح است.

5

موارد وجوب شركت در نماز جماعت
كسى كه نذر يا عهد كرده يا قسم خورده كه همه نمازها يا نماز خاصى را به جماعت بخواند ،بايد به آن
عمل كند ،ولى اگر تخلف كند نمازش صحيح است و بايد كفاره بدهد.
اگر كسى مبتال به وسواس در نماز باشد به گونهاى كه اگر بخواهد دست از وسواسى بردارد چارهاى جز
شركت در نماز جماعت ندارد ،شركت در نماز جماعت بر او واجب است.

6

اگر پدر يا مادر به فرزند خود امركند كه نماز را بهجماعت بخواند چون اطاعت امر پدر و مادر واجب
است ،بنا بر احتياط واجب بايد نماز را به جماعت بخواند.

7

اخالل به واجبات نماز
اخالل عمدى به واجبات نماز ،نماز را باطل مىكند ،شرط باشد يا جزء ،كم باشد يا زياد.

 -1سير و سفر در اسالم ،محمد وحيدى ،ص .22
 -2تحريرالوسيله ،ج  ،1فى احكام الجماعة ،م .7
 -3همان ،م .9
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .1477
 -5همان ،م .1478
 -6توضيح المسائل مراجع ،ج  ،1ص  ،797م .1405
 -7همان ،م .1406
 -8شرائع االسالم ،ص  ،76در واجبات سجود.
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8

واجبات نماز جمعه

نماز جمعه يكى از فرائض دينى و مهمترين اجتماع هفتگى مسلمانان است و در روز جمعه طبق نظر اكثر
مراجع تقليد ،مىتوان به جاى نماز ظهر ،نماز جمعه خواند.
اين نماز واجباتى دارد كه عبارتند از:
 .1بايد به جماعت خوانده شود.
 .2حداقل تعداد افراد براى برپايى نماز جمعه 5 ،نفر است ،يك نفر امام و چهار نفر مأموم.
 . 3دو خطبه قبل از نماز خوانده شود و در هر خطبه حمد و ثناى خدا و صلوات بر پيامبر و آل او (عليهم
السالم) سفارش به تقوا و يك سوره كامل خوانده شود.
 .4خطيب بايد ايستاده باشد.
 .5خطيب بايد وضو داشته باشد.
 .6خطيب بين دو خطبه بايد كمى بنشيند.
 .7توصيه به تقوا ،در خطبه نماز جمعه ،بر امام جمعه واجب است.
 .8با نماز جمعه ديگر حداقل يك فرسخ فاصله داشته باشد.

1

نماز قضا

در دو مورد بجا آوردن قضاى نماز واجب است:
 .1نماز واجب را در وقت آن نخوانده باشد؛  .2بعد از وقت متوجه شود نمازى كه خوانده باطل بوده است.
كسى كه نماز قضا دارد بايد در خواندن آن كوتاهى نكند ولى واجب نيست فوراً آن را بجا آورد.
كسى كه نماز قضا دارد ،مىتواند نماز مستحبى بخواند.

2

3

4

قضاى نمازهاى يوميه الزم نيست به ترتيب خوانده شود مثلًا كسى كه يك روز نماز عصر و روز بعد ظهر را
نخوانده ،الزم نيست اول نماز عصر و بعد از آن نماز ظهر را قضا نمايد.

 -1تحريرالوسيله ،ج  ،1ص .232
 -2توضيح المسائل مراجع ،م  1370و .1371
 -3همان ،م .1372
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .1373
 -5همان ،م .1375
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5

كسى كه چند نماز از او قضا شده و شماره آنها را نمىداند مثلًا نمىداند چهار تا بوده يا پنج تا ،چنانچه
مقدار كمتر را بخواند كافى است و همچنين اگر شماره آنها را مىدانسته و فراموش كرده اگر مقدار كمتر را
بخواند كفايت مىكند.

1

تا انسان زنده است اگرچه از خواندن نمازهاى قضاى خود عاجز باشد ،ديگرى نمىتواند نمازهاى او را قضا
نمايد.

2

نماز قضا را با جماعت مىشود خواند ،چه نماز امام جماعت ادا باشد يا قضا و الزم نيست هر دو يك نماز
را بخوانند مثلًا اگر نماز قضاى صبح را با نماز ظهر يا عصر امام بخواند اشكال ندارد.

3

اگر زن نماز را تأخير بيندازد و از اولوقت به اندازه انجام واجبات يك نماز بگذرد و حائض شود ،قضاى
آن نماز بر او واجب است.

4

نمازهاى شكسته قضا شده در سفر ،در وطن بايد شكسته خوانده شود.
پرسش :شخصى كه به مدت دو يا سه روز بيهوش بوده آيا نمازهايى را كه در آن مدت نخوانده قضا دارد؟
پاسخ :اگر تمام وقت نماز بىهوش بوده و به دست خودش بىهوش نشده قضا ندارد.

5

عوامل وجوب قضاى نماز
عواملى كه موجب وجوب قضاى نماز مىشود ،عبارتند از:
 .1كسى كه عمداً يا سهواً نماز نخوانده.
 .2كسى كه در تمام وقت آن خواب بوده است.
 .3در تمام وقت آن مست بوده است.
 .4بعد از وقت بفهمد نمازش باطل بوده است.
 .5بعد از وقت بفهمد يكى از شرايط واقعى آن موجود نبوده.
 .6كسى كه در اثر بيمارى نماز نخوانده.
 .7نداشتن آب و خاك براى وضو و تيمم.
 -1همان ،م .1383
 -2همان ،م .1387
 -3همان ،م .1388
 -4همان ،م .471
 -5استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،1ص  ،173س 176؛ تحريرالوسيله ،ج  ،1القول فى صالة القضاء؛ منهاج الصالحين ،ج  ،1قبل از م
716؛ توضيح المسائل مكارم ،م .1193
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 .8ارتداد.
مواردى كه نماز فوت شده قضا ندارد
 .1نمازهاى فوت شده در ايام حيض.
 .2نمازهاى فوت شده در ايام نفاس.

1

2

 .3نمازهاى فوت شده در زمان كفر اصلى ،نه مسلمانى كه مدتى مرتد شده باشد.
 .4نمازهاى فوت شده در زمان جنون

3

4

 .5نمازهاى فوت شده در حال بى هوشى.

5

نماز قضاى پدر و مادر
اگر پدر نماز و روزه خود را بجا نياورده باشد ،چنانچه از روى نافرمانى ترك نكرده و مىتوانسته قضا كند
بر پسر بزرگتر واجب است كه بعد از مرگش به جا آورد يا براى او اجير بگيرد بلكه اگر از روى نافرمانى
هم ترك كرده باشد واجب است به همين طور عمل كند و نيز روزهاى را كه در سفر نگرفته اگرچه
نمىتوانسته قضا كند ،واجب است كه پسر بزرگتر قضا نمايد يا براى او اجير بگيرد.

6

اگر پسر بزرگ ميت مىداند پدرش نماز و روزه قضا داشته است و تعداد آن را هم مىداند ،بايد آنها را قضا
كند و اگر تعداد آنها را نمىداند ،اگر مقدار كمتر را به جا آورد كافى است.
اگر پسر بزرگتر شك دارد كه پدر نماز و روزه قضا داشته يا نه چيزى بر او واجب نيست.

7

اگر ميت وصيت كرده باشد كه براى نماز و روزه او اجير بگيرند بعد از آن كه اجير ،نماز و روزه او را به
طور صحيح به جا آورد ،بر پسر بزرگتر چيزى واجب نيست.

8

كسى كه نماز و روزه قضا دارد ،اگر نماز و روزه پدر هم بر او واجب شود ،هر كدام را اول به جا آورد
صحيح است.

9

 -1توضيح المسائل مراجع ،م .469
 -2عروة الوثقى ،ج  ،1فى صالة القضاء؛ توضيح المسائل مراجع ،م .1370
 -3همان؛ توضيح المسائل مراجع ،م .1695
 -4همان،؛ توضيح المسائل مراجع ،م .1694
 -5همان.
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .1390
 -7توضيح المسائل مراجع ،م .1391
 -8همان ،م .1394
 -9همان ،م .1396
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اگر پسر بزرگتر پيش از آن كه نماز و روزه پدر را قضا كند بميرد ،بر پسر دوم چيزى واجب نيست.

1

نمازى كه بهجا آوردن آن بر پسر بزرگ ميت واجب است ،منحصر به نماز يوميه نيست ،بنابراين اگر نمازى
به واسطه نذر بر ميت واجب بود و بهخاطر عذرى از او فوت شده باشد ،قضاى آن بر ولىميت واجب
است.

2

اگر نماز و روزهاى را كه ميت به جا آورده باشد ولى معلوم شود باطل بوده ،باز بر پسر بزرگ اوست كه آنها
را قضا نمايد.

3

تنها قضاى نماز و روزههاى خود پدر كه به جا نياورده واجب است .بنابراين اگر ميت نماز و روزه
استيجارى بدهكار بوده ،يا خود ميت پسر بزرگ پدرش بوده و نماز و روزههايى بر او واجب بوده و به جا
نياورده قضاى آنها بر ولى ميت (پسر بزرگ او) واجب نيست.

4

نماز آيات

نماز آيات به واسطه چهار چيز واجب مىشود :اول :گرفتن خورشيد .دوم :گرفتن ماه ،اگر چه مقدار كمى از
آنها گرفته شود .سوم :زلزله ،اگر چه كسى هم نترسد .چهارم :رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ و مانند
اينها در صورتى كه بيشتر مردم بترسند.

5

اگر از چيزهايى كه نماز آيات براى آنها واجب است بيشتر از يكى اتفاق بيفتد ،انسان بايد براى هريك از
آنها يك نماز آيات بخواند ،مثلًا اگر خورشيد بگيرد و زلزله هم بشود ،بايد دو نماز آيات بخواند.

6

چيزهايى كه نماز آيات براى آنها واجب است در هر شهرى اتفاق بيفتد فقط مردم همان شهر بايد نماز
آيات بخوانند و بر مردم جاهاى ديگر واجب نيست ،ولى اگر مكان آنها بقدرى نزديك باشد كه با آن شهر
يكى حساب شود نماز آيات بر آنها هم واجب است.

7

از وقتى كه خورشيد يا ماه شروع به گرفتن مىكند انسان بايد نماز آيات را بخواند و بنابر احتياط واجب
بايد به قدرى تأخير نيندازد كه شروع به باز شدن كند.

1

 -1همان ،م .1398
 -2عروة الوثقى ،ج  ،1ص  ،595م  18و ج  ،2ص  ،63م .26
 -3تحريرالوسيله ،ج  ،1ص  ،206م 16؛ عروة الوثقى ،ج  ،2ص  ،62م 19
 -4تحريرالوسيله ،ج  ،1ص  ،206م 16؛ عروة الوثقى ،ج  ،1ص  ،592م .1
 -5توضيح المسائل مراجع ،م .1491
 -6همان ،م .1492
 -7همان ،م .1494
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موقعى كه زلزله و رعد و برق و مانند اينها اتفاق مىافتد ،انسان بايد فورا نماز آيات را بخواند و اگر نخواند
معصيت كرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند ادا است.

2

نماز آيات بر مستحاضه واجب است .و بايد براى نماز آيات هم كارهايى را كه براى نماز يوميه گفته شد،
انجام دهد.

3

نماز آيات بر زنى كه در حال حيض يا نفاس است واجب نيست و قضا هم ندارد.
باران شديدى كه موجب خوف اكثر مردم شهر شود ،نماز آيات واجب مىشود.

4

اگر ب عد از باز شدن آفتاب يا ماه بفهمد كه تمام آن گرفته بوده بايد قضاى نماز آيات را بخواند ولى اگر
بفهمد مقدارى از آن گرفته بوده قضا بر او واجب نيست.

5

اگر بفهمد نماز آياتى را كه خوانده باطل بوده ،بايد دوباره بخواند ،واگر وقت گذشته قضا نمايد.

6

اگر دروقت نماز يوميه نمازآيات هم بر انسان واجب شود ،چنانچه براى هر دو نماز وقت دارد ،هر كدام را
اول بخواند اشكال ندارد ،و اگر وقت يكى از آن دو تنگ باشد ،بايد اول آن را بخواند ،و اگر وقت هر دو
تنگ باشد ،بايد اول نماز يوميه را بخواند.

7

اگر دربين نماز يوميه بفهمد كه وقتنماز آيات تنگ است ،چنانچه وقت نماز يوميه هم تنگ باشد ،بايد آن
را تمام كند بعد نماز آيات را بخواند و اگر وقت نماز يوميه تنگ نباشد ،بايد آن را بشكند و اول نماز آيات
را به جا آورد بعد نماز يوميه را.

8

اگر در بين نماز آيات بفهمد كه وقت نماز يوميه تنگ است ،بايد نماز آيات را رها كند و مشغول نماز يوميه
شود و بعد از آن كه نماز را تمام كرد پيش از انجام كارى كه نماز را به هم بزند ،بقيه نماز آيات را از همان
جا كه رها كرده بخواند.

9

 -1توضيح المسائل مراجع ،م .1495
 -2همان ،م .1498
 -3همان ،م .430
 -4مجمع المسائل گلپايگانى ،ج  ،1ص .253
 -5توضيح المسائل مراجع ،م .1499
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .1502
 -7همان ،م .1503
 -8همان ،م .1504
 -9همان ،م .1505
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نمازآيات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد و دستور آن اين است كه انسان بعد از نيت ،تكبير
بگويد و يك حمد و يك سوره
تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد ،دوباره يك حمد و يك سوره بخواند ،باز به ركوع رود تا
پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم ،دو سجده نمايد و برخيزد و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول
به جا آورد و تشهد بخواند و سالم دهد 1.و مىتواند در هر ركعت بعد از خواندن حمد ،سورهاى را پنج
قسمت نمايد و بعد از هر قسمتى يك ركوع انجام دهد مانند سوره قدر كه پنج آيه دارد.

2

اگر دريك ركعت از نمازآيات پنج مرتبه حمدو سوره بخواند و در ركعت ديگر يك حمد بخواند و سوره را
پنج قسمت كند ،مانعى ندارد.

3

هر يك از ركوعهاى نماز آيات ركن است كه اگر عمداً يا اشتباها كم يا زياد شود ،نماز باطل است.
اگر در نماز آيات شك كند كه چند ركعت خوانده و فكرش به جايى نرسد ،نماز باطل است.

4

5

سجده واجب قرآنى

در هريك از چهار سوره نجم ،علق ،فصلت و سجده ،يك آيه سجده است كه اگر انسان بخواند يا گوش به
آن دهد ،بعد از تمام شدن آن آيه ،بايد فوراً سجده كند و اگر فراموش كرد ،هر وقت يادش بيايد ،بايد سجده
نمايد.

6

اگر انسان موقعى كه آيه سجده را مىخواند ،از ديگرى هم بشنود چنانچه گوش داده بايد دو سجده نمايد و
اگر به گوشش خورده يك سجده كافى است.

7

در صورتى كه سبب وجوب سجده پشت سر هم تكرار شود ،سجده هم بايد تكرار شود و اگر همزمان
باشد واجب نيست .مانند اين كه عدهاى باهم آيه سجده را بخوانند.

8

در غير نماز اگر در حال سجده ،آيه سجده را بخواند يا به آن گوش بدهد بايد سر از سجده بردارد و دوباره
سجده كند.

1

 -1توضيح المسائل مراجع ،م .1507
 -2همان ،م .1508
 -3همان ،م .1509
 -4همان ،م .1515
 -5همان ،م .1513
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .1093
 -7همان ،م .1094
 -8تحريرالوسيله ،ج  ،1القول فى سجدتى التالوة و الشكر ،م .2
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در حين خواندن نماز واجب اگر آيه سجده را بشنود ،ضمن اين كه با اشاره الزم است سجده كند ،بعد از
نماز نيز الزم است سجده كند.

2

هرگاه در سجده واجب قرآن ،پيشانى را به قصد سجده بر زمين بگذارد ،كافى است اگرچه ذكرى نگويد ،و
گفتن ذكر ،مستحب است همچنين رو به قبله بودن و وضو داشتن نيز الزم نيست.

3

اگر آيه سجده را از كسى كه قصد خواندن قرآن ندارد بشنود ،يا از مثل ضبط صوت آيه سجده را بشنود،
الزم نيستسجده نمايد .ولى اگر از وسيلهاىكه صداى خود انسان را مىرساند بشنود مانند بلندگو ،واجب
است سجده كند.

4

روزههاى واجب

 .1روزه ماه مبارك رمضان.
 .2روزه قضا
 .3روزه كفاره
 .4روزههاى قضا شده پدر كه بر پسر بزرگتر واجب مىشود.
 .5روزه آخرين روز ايام اعتكاف.
 .6روزه بدل از قربانى در حج تمتع.

5

 .7روزه نذر.
روزى را كه انسان شك دارد آخرشعبان است يا اولرمضان واجب نيست روزه بگيرد و اگر بخواهد روزه
بگيرد نمى تواند نيت روزه رمضان كند ،ولى اگر نيت روزه قضا و مانند آن بنمايد ،چنانچه بعد معلوم شود
ماه رمضان بوده از رمضان حساب مىشود.

6

پرسش :آياكسىكه روزه واجب برعهده اوست مىتواند روزه مستحبى به جا آورد؟

 -1توضيح المسائل مراجع ،م .1095
 -2همان ،م .985
 -3همان ،م .1099
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .1096
 -5عروة الوثقى ،ج  ،2فى اقسام الصوم ،فصل 15؛ تحريرالوسيله ،ج  ،1ص .303
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .1568
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پاسخ :كسىكه روزه قضا ،يا روزه واجب ديگرى دارد ،نمىتواند روزه مستحبى بگيرد و چنانچه فراموش
كرده باشد و قبل از ظهر يادش بيايد ،مىتواند نيت خود را به واجب برگرداند و اگر بعد از ظهر يادش بيايد
روزهاش باطل است.

1

مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند بايد روزه واجب را بگيرد.

2

موارد وجوب كفاره روزه
اگر موقعى كه مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده ،بايد لقمه را از دهان بيرون آورد .وچنانچه عمداً
فرو برد ،روزهاش باطل است و كفاره هم بر او واجب مىشود.

3

چشيدن غذا اگر چه اتفاقاً به حلق برسد ،روزه را باطل نمىكند .ولى اگر انسان از اول بداند كه به حلق
مىرسد ،چنانچه فرو رود ،روزهاش باطل مىشود ،و بايد قضاى آن را بگيرد و كفاره هم بر او واجب است.

4

كسى كه در شب ماه رمضان براى هيچ كدام از غسل و تيمم وقت ندارد ،اگر خود را جنب كند روزهاش
باطل است و قضا و كفّاره بر او واجب مىشود.

5

كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مىداند كه اگر بخوابد تا صبح بيدار نمىشود ،نبايد بخوابد ،و
چنانچه بخوابد و تا صبح بيدار نشود ،روزهاش باطل است و قضا و كفاره بر او واجب مىشود.
اگر به چيز حرامى روزه خود را باطل كند ،كفاره جمع بر او واجب مىشود.

6

7

اگر روزهدار دروغى را به خدا و پيغمبر (ص) نسبت دهد ،كفاره جمع بنابر احتياط بر او واجب مىشود.

8

اگر روزه دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه جماع كند ،يك كفاره براو واجب است ،ولى اگر جماع او
حرام باشد يك كفاره جمع واجب مىشود.

9

اگر روزهدار آروغ بزند و چيزى در دهانش بيايد ،چنانچه عمدا آن را فرو ببرد ،روزهاش باطل است و بايد
قضاى آن را بگيرد و كفاره هم بر او واجب مىشود ،و اگر خوردن آن چيز حرام باشد ،مثلًا موقع آروغ
 -1تحريرالوسيله ،م  1568و .1569
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .1348
 -3همان ،م .1574
 -4همان ،م .1582
 -5توضيح المسائل مراجع ،م .1623
 -6همان ،م .1625
 -7همان ،م .1665
 -8همان ،م .1666
 -9همان ،م .1667
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زدن خون يا غذايى كه از صورت غذا بودن خارج شده به دهان او بيايد و عمدا آن را فرو برد ،بايد قضاى
آن روزه را بگيرد ،و بنابر احتياط كفاره جمع هم بر او واجب مىشود.

1

اگر به گفته كسى كه مىگويد مغرب شده افطار كند ،و بعد بفهمد مغرب نبوده است ،قضا و كفاره بر او
واجب مىشود .ولى اگر خبردهنده عادل بوده ،فقط قضاى آن روزه واجب است.

2

كسى كه عمدا روزه خود را باطل كرده ،اگر بعد از ظهر مسافرت كند ،يا پيش از ظهر براى فرار از كفاره
سفر نمايد ،كفاره از او ساقط نمىشود.

3

موارد عدم وجوب قضاى روزه
 .1نگرفتن روزه ماه رمضان به سبب مرض يا حيض و نفاس و مردن شخص پيش از تمام شدن رمضان.

4

 .2نگرفتن روزه تمام يا قسمتى از ماه رمضان به سبب بيمارى و ادامه آن تا رمضان آينده( .ولى براى هر روز
بايد يك مد طعام كفاره بدهد).

5

 . 3در ماه رمضان بعد از تحقيق از صبح شدن ،يقين يا گمان پيدا كند كه صبح نشده و چيزى بخورد ،سپس
معلوم شود كه صبح بوده.

6

 .4افطاركردن در هواى ابرى به گمان مغرب شدن ،سپس معلوم شود كه مغرب نبوده است.
 .5كودك نابالغ اگر در روز ماه رمضان بالغ شود و افطار كند ،نسبت به همان روز.
 .6ديوانه اگر عاقل شود ،نسبت به روزهايى كه ديوانه بوده است.
 .7كافر اگر مسلمان شود ،نسبت به دوران كفر.

10

موارد وجوب قضاى روزه
 .1قى كردن عمدى در روزه ماه رمضان.

1

 -1توضيح المسائل مراجع ،م .1671
 -2همان ،م .1673
 -3همان ،م .1674
 -4همان ،م .1702
 -5همان ،م .1703
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .1688
 -7همان.
 -8تحريرالوسيله ،صوم شهر رمضان ،م .1
 -9توضيح المسائل مراجع ،م .1694
 -10همان ،م .1695
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8

7

 .2بيدار نشدن جنب درشب ماه رمضان از خواب سوم تا اذان صبح.

2

 . 3كسى كه نيت روزه نكند يا بعد از نيت ،قصد كند كه روزه نباشد ،ولى از مبطالت روزه چيزى را انجام
ندهد.

3

 .4انجام مفطر به گفته كسى كه بگويد صبح نشده سپس معلوم شود كه صبح بوده است.

4

 .5اگركسى بگويد صبح شده و روزهدار به گفته او يقين نكند يا خيال كند شوخى مىكند و مفطرى انجام
دهد ،سپس معلوم شود صبح بوده است.

5

 . 6در شب ماه رمضان بدون تحقيق از صبح شدن ،مفطرى انجام دهد ،يا بعد از تحقيق با اين كه گمان به
صبح شدن دارد مفطرى انجام دهد ،آن گاه معلوم شود صبح بوده است( .ولى اگر بعد از تحقيق گمان يا
يقين كند كه صبح نشده و چيزى بخورد و بعد معلوم شود صبح بوده قضا واجب نيست).
 .7به گفته فردِ عادلى افطار كند ،سپس معلوم شود كه مغرب نبوده است.

6

7

 .8آب را براى خنك شدن يا با انگيزههاى ديگر در دهان بگرداند و بى اختيار فرو رود ،ولى اگر براى وضو
باشد قضا ندارد.

8

 . 9انجام مفطر در هواى صاف كه به واسطه تاريكى ،يقين به مغرب پيدا كند و بعد معلوم شود كه مغرب
نبوده.

9

 . 10نگرفتن روزه رمضان به سبب عذرى كه بعد از رمضان برطرف گردد ،لكن عذر ديگرى مانند مسافرت
يا مرضى پديد آيد كه مانع انجام قضاى آن تا رمضان سال بعد شود.
 .11نگرفتن روزه به سبب سفر.

 -1همان ،م .1688
 -2همان.
 -3همان.
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .1688
 -5همان.
 -6همان.
 -7همان.
 -8همان.
 -9همان.
 -10توضيح المسائل مراجع ،م 1704
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10

 . 12باطل كردن عمدى روزه كه در پى آن در همان روز عذر قهرى مانند حيض يا نفاس يا مرض پديد
آيد.

1

 .13مسلمانى كه مرتد شود ،سپس اسالم آورد ،نسبت به روزهاى ارتداد ،قضا دارد.

2

 .14كسى كه معتقد است روزه براى او ضرر ندارد و روزه بگيرد و بعد از مغرب بفهمد كه روزه براى وى
ضرر داشته بايد قضا كند.

3

 .15فراموش كردن غسل جنابت در يك روز يا چند روز از ماه رمضان.

4

 . 16زنى كه زاييدن او نزديك است و روزه براى حملش ضرر دارد ،روزه بر او واجب نيست ،و بايد براى
هر روز يك مد طعام ،يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد .و نيز اگر روزه براى خودش ضرر دارد،
روزه بر او واجب نيست .و بنابر احتياط واجب بايد براى هر روز يك مدطعام به فقير بدهد ،ودر هر دو
صورت روزههايى را كه نگرفته بايد قضا نمايد.

5

 .17زنى كه بچه شير مىدهد و شير او كم است ،چه مادر بچه يا دايه او باشد ،يا بى اجرت شير دهد ،اگر
روزه براى بچهاى كه شير مىدهد ضرر دارد ،روزه براو واجب نيست و بايد براى هر روز يك مد طعام،
يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد .و نيز اگر براى خودش ضرر دارد ،روزه بر او واجب نيست ،و
بنابر احتياط واجب بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و در هر دو صورت روزههايى را كه
نگرفته بايد قضا نمايد.

6

پرسش :در چه مواردى قضاى روزه فردى ،بر شخص ديگرى واجب مىشود؟
پاسخ :پس از مرگ پدر ،پسر بزرگ او بايد نمازها و روزههاى قضا شده او را بهجا آورد و نيز اگر اجير شده
يا نذر نموده قضاىنماز و روزه ميتى را به جا آورد واجب است بگيرد.

 -1همان ،م  (1675البته برخى از علما بنا بر احتياط كفاره را الزم مىدانند).
 -2همان ،م .1695
 -3همان ،م .1688
 -4همان.
 -5توضيح المسائل مراجع ،م .1728
 -6همان ،م .1729
 -7تحريرالوسيله ،ج  ،1ص  ،227م 16؛ توضيح المسائل ،م  1712و .1390
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واجبات اعتكاف

اعتكاف بايد كمتر از سه روز و شبهاى مابين آن نباشد .اما بيشتر از آن مانعى ندارد و محدود به حد معيّنى
نيست .اگرچه بعد از دو روزاعتكاف ،سومين روز آن واجب است .پس اگر پنج روز اعتكاف كند ،روز
ششم واجب است و اگر هشت روز اعتكاف كند روز نهم بنا بر احتياط واجب ،واجب است.

1

وجوب جواب سالم

پيامبر اكرم (ص) فرمود :السَّلَامُ تَطَوُّعٌ وَ الرَّدُّ فَرِيضَة

2

سالم كردن مستحب و جواب آن واجب است.
انسان بايد جواب سالم را چه در نماز يا در غير نماز فوراً بگويد ،و اگر عمداً يا از روى فراموشى جواب
سالم را به قدرى طول دهد كه اگر جواب بگويد ،جواب آن سالم حساب نشود چنانچه در نماز باشد نبايد
جواب بدهد و اگر در نماز نباشد ،جواب دادن واجب نيست.

3

بايد جواب سالم را طورى بگويد كه سالم كننده بشنود ،ولى اگر سالم كننده ناشنوا باشد ،چنانچه انسان به
طور معمول جواب او را بدهد كافى است.

4

اگر زن يا مرد نامحرم يا بچه مميز ،يعنى بچهاى كه خوب و بد را مىفهمد به نمازگزار سالم كند ،نمازگزار
بايد جواب او را بدهد.

5

اگر كسى به نمازگزار غلط سالم كند به طورى كه سالم حساب نشود جواب او واجب نيست.
جواب سالم كسى كه از روى مسخره يا شوخى سالم مىكند واجب نيست.

6

7

اگر كسى به عدهاى سالم كند ،جواب سالم او بر همه آنان واجب است ولى اگر يكى از آنان جواب دهد
كافى است.

8

اگر دو نفر با هم به يكديگر سالم كنند بر هر يك واجب است جواب سالم ديگرى را بدهد.
 -1براى اطالع بيشتر ،مراجعه شود به كتاب احكام اعتكاف ،از مؤلف.
 -2بحاراالنوار ،ج  ،75ص .243
 -3توضيح المسائل مراجع ،م .1138
 -4همان ،م .1139
 -5همان ،م .1141
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .1143
 -7همان ،م 1144؛ عروة الوثقى ،ج  ،2ص 26؛ فرهنگ فقه ،ج  ،4ص .735
 -8همان ،م .1145
 -9همان ،م .1149
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در پاسخ سالم در نماز بايد سالم مقدم باشد.

1

جواب سالم در رسانهها ،پيامك ،نامه و  ...واجب نيست.
وجوب خمس

يكى از واجبات مالى اسالم ،خمس مىباشد كه عبارت است از پرداخت يك پنجم از مال .قرآن كريم
مىفرمايد:
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيل

2

بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد ،خمس آن براى خدا ،و براى پيامبر ،و براى ذى القربى و يتيمان و
مسكينان و واماندگان در راه (از آنها) است.
اگر كسى خمس را حالل بداند و وجوب آن را انكار كند ،در رديف كافران قرار مىگيرد 3.امام رضا (ع)
فرمود:
إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا

4

خمس كمك ما است بر دين ما.
موارد وجوب خمس

به هفت چيز خمس تعلق مىگيرد :اول :منفعت كسب .دوم :معدن .سوم :گنج .چهارم :مال حالل مخلوط به
حرام .پنجم :جواهرى كه به واسطه غواصى ،يعنى فرو رفتن در دريا به دست مىآيد .ششم :غنيمت جنگى.
هفتم :زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد.

5

درآمد حاصل از تجارت ،صنعت و كسبهاى ديگر چنانچه از مخارج سال خود و خانوادهاش زياد بيايد،
خمس دارد.

6

اگر به واسطه قناعت كردن ،چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد ،بايد خمس آن را بدهد.

7

پرسش :زن و شوهرى هر دو كار مىكنند و درآمد دارند .آيا به پول زن هم خمس تعلق مىگيرد؟

 -1فرهنگ فقه ،ج  ،4ص .516
 -2انفال.41 /
 -3عروة الوثقى ،ص 451؛ جامع المسائل فاضل ،ج  ،2ص .175
 -4كافى ،ج  ،1ص .548
 -5توضيح المسائل مراجع ،م .1751
 -6همان ،م .1752
 -7همان ،م .1756
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پاسخ :در زايد بر آنچه در بين سال خرج زندگى كرده ،خمس واجب است.

1

مؤونه عبارت است از آنچه كه در بين سال به مصرف خوراك ،پوشاك ،اثاثيه ،خريد منزل ،زيارت ،نذر و
كفاره مىرسد و نيز مالى را كه به كسى مىبخشد يا جايزه مىدهد و  ...در صورتى كه از شأن او زياد نباشد
و زياده روى هم نكرده باشد.

2

سرمايه اگر از درآمد كسب و حقوق تهيه شده باشد ،جزء مؤونه نيست و خمس دارد.

3

اگر سرمايهاىكه تهيه كرده به گونهاى باشد كه در صورت پرداخت خمس آن نتواند با بقيه آن مؤونه خود را
تحصيل كند و يا مجبور است به كارى دست بزند كه در شأن او نيست ،خمس ندارد.

4

كسى كه از اول تكليف خمس نداده ،اگر از منافع كسب ،وسائل غير مورد نياز خريده و يك سال از خريد
آن گذشته ،بايد خمس آن را بدهد و اگر وسايل مورد نياز و مطابق شأن خود خريده ،اگر بداند آنها را
در بين سالى كه فايده برده خريده ،الزم نيست خمس آنها را بدهد ولى اگر نداند كه در بين سال خريده يا
بعد از تمام شدن سال ،بنا بر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.

5

اگر مال حالل با مال حرام طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب
مال حرام و مقدار آن ،هيچ كدام معلوم نباشد ،بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس ،بقيه مال
حالل مىشود.

6

پيامدهاى نپرداختن خمس

 .1عدم جواز تصرف
تا انسان خمس مال را ندهد نمىتواند در آن تصرف كند ،يعنى غذايى را كه در آن خمس باشد ،نمىتواند
بخورد و با پولى كه خمس آن را نداده ،نمىتواند چيزى بخرد.

7

اگر با پولى كه خمس آن را نداده است ،خانه بخرد ،تصرف او در آن خانه حرام و نماز خواندن در آن نيز
باطل است.

1

 -1استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،1ص  ،386س .128
 -2توضيح المسائل مراجع ،م  1775و .1776
 -3تحريرالوسيله ،ج  ،1ص  ،358م .13
 -4همان.
 -5توضيح المسائل مراجع ،م .1797
 -6همان ،م .1813
 -7همان ،م .1790
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 .2بطالن معامله
اگر با پول خمسنداده خريد و فروش كند ،آن معامله باطل است.

2

 .3بطالن عبادت
نماز خواندن روى فرشى كه متعلق خمس يا زكات باشد ،باطل است.

3

اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده لباس بخرد ،نماز خواندن در آن لباس باطل است.

4

 .4عدم حصول ملكيت
اگر غير از كسب ،مالى به دست آورد ،مثال چيزى به او ببخشند ،طبق نظر برخى از مراجع همچون امام
خمينى (ره) و آية اهلل خامنهاى واجب نيست خمس آن را بدهد ،اگر چه احتياط مستحب آن است كه اگر از
مخارج سالش زياد بيايد ،خمس آن را هم بدهد.

5

اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده ،به كسى ببخشد ،آن چيز مال او نمىشود.

6

اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد ،مالى به دست انسان برسد ،واجب نيست خمس آن را
بدهد.

7

انسان مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد و جايز است دادن خمس را تا
آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمس ،سال شمسى قرار دهد مانعى ندارد.

8

اگر از منفعت كسب آذوقهاى كه براى مصرف سالش خريده ،در آخر سال زياد بيايد ،بايد خمس آن را
بدهد .و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد بايد
قيمت آخر سال را حساب كند.

9

اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيهاى براى منزل بخرد ،چنانچه در بين سال احتياجش از آن
برطرف شود ،واجب است كه خمس آن را بدهد.

1

 -1همان ،م .873
 -2همان ،م .1760
 -3تحريرالوسيله ،ج  ،1ص  ،143م .9
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .830
 -5همان ،م .1753
 -6همان ،م .1763
 -7همان ،م .1764
 -8همان ،م .1766
 -9توضيح المسائل مراجع ،م .1780
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تا خمس مال را ندهد نمىتواند در آن مال تصرف كند اگرچه قصد دادن خمس را داشته باشد.

2

انسان نمىتواند در مالى كه يقين دارد خمسش را ندادهاند تصرف كند ،ولى در مالىكه شك دارد خمس آن
را دادهاند يا نه مىتواند تصرف نمايد.

3

پرسش :به چه اموالى خمس تعلق نمىگيرد؟
پاسخ :مالى كه از راههاى زير به دست بيايد ،خمس ندارد:
 .1مالى كه از ميت به انسان ارث برسد.
 .2چيزى كه به انسان بخشيدهاند( .از نظر برخى از مراجع)
 .3جايزههايى كه دريافت كرده است( .از نظر برخى از مراجع)
 .4آنچه به عنوان عيدى به انسان دادهاند( .از نظر برخى از مراجع)
 .5مالى كه به عنوان خمس يا زكات يا صدقه دريافت كرده است.
 .6مهريهاى كه زن مىگيرد.

4

وجوب زكات

زكات در اصطالح شرعى صدقهاى است كه پرداخت آن با وجود شرايطى بر انسان واجب مىشود .قرآن
كريم مىفرمايد:
وَ أَقيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعين

5

و نماز را بپا داريد ،و زكات را بپردازيد ،و همراه ركوع كنندگان ركوع كنيد.
زكات دو قسمت است ،زكات مال و زكات فطره.
زكات به نُه چيز تعلق مىگيرد :اول :گندم .دوم :جو .سوم :خرما .چهارم :كشمش .پنجم :طال .ششم :نقره.
هفتم :شتر .هشتم :گاو .نهم :گوسفند.

6

زكات در صورتى واجب مىشود كه مال به مقدار نصاب برسد و مالك آن ،بالغ و عاقل باشد و بتواند در آن
مال تصرف كند.

1

 -1همان ،م .1781
 -2همان ،م .1790
 -3همان ،م .1795
 -4عروة الوثقى ،ج  ،2كتاب الخمس ،ص  ،389السابع ،ص  ،390م .51
 -5بقره.43 /
 -6توضيح المسائل مراجع ،م 1853؛ تحريرالوسيله ،ج  ،1ص .315
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اگر با عين پولى كه زكات آن را نداده ،لباس بخرد ،نماز خواندن با آن باطل است و همچنين است اگر نسيه
بخرد و قصدش اين باشد كه از پولى كه زكات آن را نداده بدهد.

2

اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در بين سال بالغ شود ،زكات بر او واجب نيست.

3

زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آنها گندم و جو گفته شود ،و زكات كشمش بنا بر احتياط
وقتى واجب مى شود كه غوره است ،و موقعى هم كه خرما قدرى خشك شد كه به او تمر مىگويند زكات
آن واجب مىشود .ولى وقت دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها و در خرما و
كشمش موقعى است كه خشك شده باشند.

4

زكاتگندم ،جو ،خرما و كشمش وقتى واجب مىشود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها  288من
تبريز 45 ،مثقال كمتر كه  847 /207كيلوگرم مىشود.

5

اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده يا شك كند كه داده يا
نه ،چيزى بر او واجب نيست.

6

اگر وزن گندم ،جو ،خرما و كشمش موقعى كه تر است به  288من 45 ،مثقال كمتر برسد و بعد از خشك
شدن كمتر از اين مقدار شود ،زكات آن واجب نيست.

7

خرمايى كه تازه آن را مىخورند و اگر بماند خيلى كم مىشود چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به 288
من 45 ،مثقال كمتر برسد ،زكات آن واجب است.

8

اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد بنابر
احتياط زكات آن واجب است.

9

زكات طال و نقره در صورتى واجب مىشود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد ،و اگر در بين
يازده ماه طال و نقره او از حد نصاب كمتر شود ،زكات بر او واجب نيست.
 -1همان ،م .1855
 -2توضيح المسائل مراجع ،ج  ،1ص  ،480م .820
 -3همان ،م .1857
 -4همان ،م .1858
 -5همان ،م .1864
 -6همان ،م .1870
 -7توضيح المسائل مراجع ،م .1871
 -8همان ،م .1873
 -9همان ،م .1890
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1

زكات طال و نقره در صورتى واجب مىشود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آنها رواج داشته باشد،
يعنى مثل پول با آن معامله شود.

2

طال و نقره سكه دارى كه زنها براى زينت به كار مىبرند زكات ندارد اگرچه رواج داشته باشد.

3

پرسش :آيا به سكههاى بهار آزادى ،زكات تعلق مىگيرد؟
پاسخ :تعلق نمىگيرد 4.زكات طال در صورتى واجب است كه عالوه بر ساير شرايط ،سكه دار بوده و معامله
با آن رايج باشد و رايج بودن به اين است كه با آن مانند اسكناس معامله شود ،در حالى كه در ايران با آن
معامله رايج نيست و زكات به آن تعلق نمىگيرد.
ضمناً نقره هم همين حكم را دارد.

5

زكات شتر ،گاو و گوسفندى كه به مقدار نصاب برسد واجب است ،چه همه آنها نر باشند يا ماده ،يا بعضى
نر باشند و بعضى ماده.

6

انسان نمىتواند م خارج كسانى را كه مثل اوالد ،خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد ،ولى ديگران
مىتوانند به آنان زكات بدهند.

7

اگر پسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد پدر مىتواند براى خريدن آنها به او زكات بدهد.

8

پدر مىتواند به پسرش زكات بدهد كه براى خود زن بگيرد ،پسر هم مىتواند براى آنكه پدرش زن بگيرد
زكات خود را به او بدهد.

9

انسان بايد زكات را به قصد قربت (براى انجام فرمانخداوند عالم) بدهد و در نيت معين كند كه آنچه را
مى دهد زكات مال است يا زكات فطره ،ولى اگر مثلًا زكات گندم و جو بر او واجب باشد ،الزم نيست معين
كند كه چيزى را كه مىدهد زكات گندم است يا زكات جو.

 -1همان ،م .1902
 -2همان ،ج  ،2م .1899
 -3همان ،م .1900
 -4جامع المسائل فاضل ،ج  ،2ص  ،165س .625
 -5همان ،ص  ،166س .626
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .1915
 -7همان ،م .1948
 -8همان ،م .1950
 -9همان ،م .1951
 -10توضيح المسائل مراجع ،م .1957
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10

اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد ،مىتواند در بقيه آن تصرف كند و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد،
مىتواند در تمام مال تصرف نمايد.

1

بهتر است زكات را آشكارا و صدقه مستحبى را مخفى بدهند.

2

پرسش :مصرف زكات چيست و آيا مصرف زكات مال با زكات فطره تفاوت دارد؟
پاسخ :مصرف زكات در هشت جاست كه مىتوان آن را در تمام يا برخى از اين موارد مصرف كرد:
 .1فقيران.
 .2مسكينان ،آنان كه به كلى درمانده و بى نوايند.
 .3كسىكه از طرف امام (ع) يا نايب او مأمور جمع آورى و نگهدارى و توزيع زكات است (عاملين).
 .4براى الفت دادن دل ها به اسالم و مسلمانان ،مانند غير مسلمانان كه اگر به آنها كمكى شود ،به دين اسالم
مىگروند يا در جنگ به مسلمانان كمك مىكنند (مؤلفة قلوبهم).
 .5خريدارى بندهها و آزاد كردن آنان (فى الرقاب).
 .6بدهكارانى كه نمىتوانند قرض خود را بدهند (غارمين).
 .7در راه خدا ،يعنى در كارهايى كه نفع آن به عموم مىرسد و مورد رضايت خداست ،مانند ساختن جاده،
پل ،مسجد (فى سبيل اهلل).
 .8مسافرى كه در سفر درمانده است و خرج برگشت به وطن را ندارد ،هرچند در وطن خود فقير نباشد
(ابن السبيل).

3

مصرف زكات فطره همان مصرف زكات مال است ،گرچه مستحب آن است كه فقط به فقراى مؤمن و
اطفال آنها و به مساكين بدهد.

4

وجوب زكات فطره

كسى كه مخارج سال خود و عياالتش را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عياالتش را
بگذراند ،فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.

 -1همان ،م .1965
 -2همان ،م .1974
 -3توضيح المسائل مراجع ،م .1925
 -4همان ،م .2014
 -5همان ،م .1992

75

5

فطره مهمانىكه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب مىشود،
بر او واجب است.

1

فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد مىشود و مدتى نزد او مىماند
واجب است.

2

فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مىشود بر صاحبخانه واجب نيست ،اگر چه پيش از
غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.

3

كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد ،واجب نيست فطره خود را بدهد.

4

اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان واجب نمىشود.

5

اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب استخودش فطره را بدهد از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط
نمىشود.

6

زنى كه شوهرش مخارج او را نمىدهد ،چنانچه نانخور كس ديگر باشد ،فطرهاش بر آن كس واجب است.
و اگر نانخور كس ديگر نيست ،در صورتى كه فقير نباشد بايد فطره خود را بدهد.

7

فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مىخورد بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مىدهد ،ولى اگر مادر يا
دايه مخارج خود را از مال طفل برمىدارند فطره طفل بر كسى واجب نيست.

8

ميزان در قيمت فطريه قيمت زمانى است كه مىخواهد بپردازد ،نه زمانى كه واجب شده و همچنين ميزان
قيمت مكانى است كه مىخواهد بپردازد نه مكانى كه زكات فطره بر او واجب شده است.

9

روزه دار بودن از شرايط وجوب زكات فطر نيست ،پس پرداخت فطريه بر كسانى هم كه روزه نيستند
واجب است.

10

 -1همان ،م .1995
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .1996
 -3همان ،م .1997
 -4همان ،م .2005
 -5همان ،م .2006
 -6همان ،م .2007
 -7همان ،م .2008
 -8توضيح المسائل مراجع ،م .2010
 -9عروة الوثقى ،ج  ،2فى زكاة الفطره ،فصل  ،3م .5
 -10تحريرالوسيله ،ج  ،2ص  ،354م .2
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فطريه كسانى كه در غروب شب عيد فطر ،نانخور او حساب مىشوند ،كوچك باشند يا بزرگ ،مسلمان
باشند يا كافر ،خرج آنان بر انسان واجب باشد يا نه ،در شهرخود باشند يا در شهر ديگر ،حتى فطريه
نوزادى كه قبل از رؤيت هاللماه شوال بهدنيا آمده باشد ،بر انسان واجب است.
فطريه سرباز و دانشجويى كه نانخور پدر و مادر است ،بر پدر اوست.

1

2

فطريه دخترى كه در حال عقد است اگر نانخور پدرش باشد بر عهده پدر اوست.

3

معيار واجب شدن فطريه ديگران بر انسان نانخور بودن است( .نانخور پدر ،شوهر ،ميزبان) 4چه در خانه و
چه در بيرون خانه 5و در احاديث تعبير «عيلوله» دارد كه ميهمان نان خور ميزبان محسوب شود.
اگر ميهمان ،بعد از اذان مغرب شب عيد فطر به خانه انسان بيايد ،فطريه او بر انسان واجب نيست.

6

اگر ميهمان ،با اجازه صاحبخانه و از طرف او فطريه خود را بدهد ،بر ميزبان چيزى واجب نيست.

7

اگر ميهمان ،قبل از غروب آفتاب بيايد و يكى دو ساعت پس از صَرف افطار برود ،فطريهاش بر صاحبخانه
واجب نيست.

8

آيات عظام صافى و نورى :در اين صورت نيز واجب مىشود.
پدرى كه زكات فطر نمىدهد بر بچه تكليفى نيست.

9

10

وجوب فطريه در شب عيد فطر است و وقت پرداخت آن از شب عيد فطر است تا ظهر روز عيد فطر.

11

مالى را كه براى فطريه كنار گذاشته نمىتواند آن را براى خود بردارد و مال ديگرى به جاى آن بگذارد.
موارد رعايت قانون

مراعات مقررات دولت اسالمى واجب شرعى است و تخلف از آن گناه است.

1

 -1همان ،ج  ،1ص  ،316م 3؛ توضيح المسائل مراجع ،م .1993
 -2عروة الوثقى ،ج  ،2ص  ،195فصل فى من تجب عنه؛ استفتائات امامخمينى( ره) ،ج  ،1زكات ،س .17
 -3توضيح المسائل مراجع ،م .2008
 -4همان ،م  1998و .2008
 -5توضيح المسائل آية اللّه فاضل ،م .2057
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .1997
 -7همان ،م .2006
 -8اجوبة االستفتائات خامنه اى ،س 888؛ وسيلة ا لنجاة ،بهجت ،ج  ،1م .1348
 -9هداية العباد ،صافى ،ج  ،1م 1580؛ تعليقات على العروة ،نورى ،زكاة الفطر ،الفصل الثانى.
 -10توضيح المسائل مراجع ،م .2006
 -11توضيح المسائل مراجع ،ج  ،2ص .173
 -12همان ،م .2032
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12

مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسالمى كه به طور مستقيم توسط مجلس شوراى اسالمى
وضع شده و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته و يا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع
شدهاند ،براى هيچكس جايز نيست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردى در اين خصوص ،ديگران حق
تذكر و راهنمايى و نهى از منكر دارند.

2

كسى حق عمل نكردن به قوانين و مقررات حاكم بر ادارههاى دولتى و عمل برخالف آنها را ندارد ،و هيچ
مسئولى نمى تواند از كارمند ،تقاضاى انجام كارى خالف قانون را بنمايد ،و نظر مسئول اداره در اين رابطه،
اثرى ندارد.

3

كارمندان دولت نمىتوانند بيش از يك شغل دولتى داشته باشند و داشتن هرنوع شغل ديگر ،در مؤسساتى
كه تمام يا قسمتى از سرمايه آن متعلق به دولت و مؤسسات عمومى است ،براى آنان ممنوع است.

4

رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى واجب شرعى است ،كسى كه گواهينامه ندارد جايز نيست رانندگى كند.

5

وجوب احترام به كلمات مقدس

احترام به اسماء جالله و كلمات مقدس واجب است .از اين رو ،مسّ نامهاى خداوند و متن قرآن بدون
طهارت ،وضو و غسل يا تيمم حرام است.

6

نجس كردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شود بايد فوراً آن را آب بكشند.

7

اگر جلد قرآن نجس شود در صورتى كه بى احترامى به قرآن باشد بايد آن را آب بكشند.

8

اگر ورق قرآن يا چيزى كه احترام آن الزم است -مثل كاغذى كه اسم خدا يا پيغمبر (ص) يا امام (ع) بر آن
نوشته شده -در مستراح بيفتد،بيرون آوردن و آب كشيدن آن اگر چه خرج داشته باشد واجب است ،و اگر
بيرون آوردن آن ممكن نباشد ،بايد به آن مستراح نروند تا يقين كنند آن ورق پوسيده است.

 380 -1استفتاء جديد از امام امت ،ص .95
 -2اجوبة االستفتائات ،ص .486
 -3اجوبة االستفتائات ،ص .485
 -4قانون اساسى ،اصل يكصد و چهل و يكم.
 -5آية اهلل مكارم ،كيهان.89 /12 /11 ،
 -6فرهنگ فقه ،ج  ،1ص .436
 -7توضيح المسائل مراجع ،م .135
 -8همان ،م .136
 -9توضيح المسائل مراجع ،م .140
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9

گذاشتن قرآن روى عين نجس مانند خون و مردار ،اگر چه آن عين نجس خشك باشد ،حرام است و
برداشتن قرآن از روى آن واجب مىباشد.

1

احتياط واجب آن است كه از دادن قرآن به كافر خوددارى كنند و اگر قرآن دست اوست در صورت امكان
از او بگيرند.

2

اگر به قرآن هتك شود ،بايد فوراً رفع هتك شود .مثلًا اگر قرآن بازيچه كودك شده و برگهاى آن را پاره
مى كند و يا اگر قرآن از دست فردى افتاد ،الزم است به آن احترام نموده و آن را بردارند و در جاى مناسب
قرار دهند.

3

حج واجب

حج ،يكى از وظايف مهم مسلمانان و اعمال حج ،از بزرگترين واجبات سياسى -عبادى اسالم است.
حج در تمام عمر بر كسى كه شرايط الزم را دارا باشد يك مرتبه واجب مىشود 4.ولى به وسيله نذر و عهد
و قسم نيز بر انسان واجب مىشود.

5

كسى كه بدون خانه ملكى رفع احتياجش نمىشود ،وقتى حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته
باشد.

6

اگر كسى توشه راه را نداشته باشد و ديگرى به او بگويد حج برو ،من خرج تو و عياالت تو را در موقعى
كه در سفر حج هستى مىدهم ،در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه خرج او را مىدهد ،حج بر او واجب
مىشود.

7

اگر مقدارى مال كه براى حج كافى است به كسى بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكه به كسى كه مال را
به او داده خدمت بنمايد ،حج بر او واجب نمىشود.

8

اگر مقدارى مال به كسى بدهند و حج بر او واجب شود ،چنانچه حج نمايد ،هر چند بعدا مالى از خود پيدا
كند ديگر حج بر او واجب نيست.

1

 -1همان ،م .137
 -2همان ،م .139
 -3استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،3س .309
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .2036
 -5تحريرالوسيله ،عربى ،ج  ،1ص .388
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .2037
 -7همان ،م .2039
 -8همان ،م .2042
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حج نيابتى
نايب گرفتن در حج استحبابى خواه براى زنده و خواه براى اموات مستحب است و در حج واجب از طرف
ميتى كه حج بر او استقرار يافته بر ورثه واجب است و هزينه آن از اصل تركه ميت است و نيز نايب گرفتن
براى زنده اى كه حج بر او واجب شده اما به دليل پيرى يا بيمارى توانايى جسمى خود را از دست داده
است واجب است.

2

ازدواج واجب

اصل ازدواج در اسالم مستحب است ولى كسى كه به واسطه نداشتن زن به حرام مىافتد ،واجب است زن
بگيرد.

3

هرگاه تركازدواج سبب قرارگرفتن در ضرر و آسيب شود ،ازدواج واجب است.
هرگاه كسى نذر يا عهد كند يا قسم بخورد بر اين كه ازدواج كند ،ازدواج بر او واجب مىشود.

4

پرسش :منظور از به گناه افتادن در اثر ازدواج نكردن چيست؟ آيا گناهان مقاربتى مقصود است يا گناهان
ديگرى نظير نگاه شهوت آلود ،خودنمايى و  ...را نيز شامل مىشود؟
پاسخ :مقصود اعم است و شامل هر گناهى مىگردد.

5

اداى مهريه عندالمطالبه واجب است و اگر مرد نتواند ادا نمايد ،زن بايد صبر كند.
زن مسلمان نمىتواند با مرد غير مسلمان ازدواج كند و همچنين مرد مسلمان با زن غير مسلمان نمىتواند
ازدواج كند.

6

از شرايط ازدواج اين است كه زن ،شوهر نداشته و در عده ديگرى هم نباشد و نيز مرتد نباشد.

7

در ازدواج بايد صيغه مخصوص آن خواندهشود و تنها راضى بودن دختر و پسر و عالقه داشتن كافى نيست.
بنابراين خواستگارى تا زمانى كه صيغه ازدواج خوانده نشده ،سبب محرميت نمىشود.

8

 -1همان ،م .2043
 -2فرهنگ فقه ،ج  ،2ص  209و ج  ،3ص .239
 -3توضيح المسائل مراجع ،م 2443؛ عروة الوثقى ،ج  ،2نكاح؛ اجوبة االستفتائات ،س 795؛ استفتائات مكارم ،ج  ،2ص  ،365س .1069
 -4احكام خانواده ،محمد وحيدى ،ج  ،1ص .30
 -5عروة الوثقى ،ج  ،2كتاب النكاح ،م .4
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .2397
 -7صرف ترك واجبات يا ارتكاب محرمات موجب ارتداد و خروج از دين نيست (.توضيح المسائل مراجع ،م )2448
 -8توضيح المسائل مراجع ،ج  ،2م .2363
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حقوق واجب زن و شوهر

بر هريك از زوجين واجب است به وظايف همسر نسبت به يكديگر همت گمارده و حقوق همديگر را
رعايت كنند هرچند وظايف زن نسبت به شوهر سنگينتر است.

1

 .1حقوق مرد
امام باقر (ع) فرمود:
جَاءَتِ امْرَأَة إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَة فَقَالَ َلهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ
وَ لَا تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهَا بِشَىءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ َو
لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِه

2

زنى به محضر پيغمبر (ص) آمد و عرضه داشت :حق شوهر بر زن چيست؟ فرمود :آنكه فرمان او برد و
مخالفت و عصيان او نكند ،و چيزى از خانه او بدون اجازه او صدقه ندهد و روزه مستحبى جز با اجازه او
نگيرد ،و اگر بر پشت مركب (آماده سفر) است و شوهر از او آميزش خواست امتناع نكند .و جز با اجازه او
از خانه بيرون نرود.
الف) تمكين
تمكين يكى از حقوق مرد نسبت به زن است و وظيفه اوست كه در غير از موارد عذر ،خود را در اختيار
مرد قرار دهد.

3

ب) اذن
زنى كه عقد دائمى شده نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود و بايد خود را براى هر لذتى كه او
مىخواهد ،تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند و اگر در اينها از
شوهراطاعت كند تهيه غذا و لباس و منزل او بر شوهر واجب است و اگر تهيه نكند چه توانايى داشته باشد
يا نداشته باشد مديون زن است.

4

در انجام واجبات نيازى به اذن شوهر يا پدر و مادر نيست .مانند حج واجب ،نماز ،حجاب ،روزه و ...
ج) حق نظافت و آرايش
 -1جواهر الكالم ،ج  ،31ص .146
 -2مكارم االخالق ،ص .214
 -3تحريرالوسيله ،ج  ،2نكاح ،فى النشوز ،م .1
 -4توضيح المسائل مراجع ،م 2412؛ تحريرالوسيله ،ج  ،2ص .313
 -5استفتائات امامخمينى( ره) ،ج  ،3ص  ،594س 78؛ استفتائات مكارم ،ج  ،2ص  ،334س .963
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5

زن بايد خود را براى شوهر بيارايد ،بوى خوش استعمال كند و بهترين لباسهاى خود را بپوشد.

1

پرسش :اگر مردى به زن امر كند فالن آرايش را برايش نمايد و يا فالن لباس را در منزل بپوشد ،آيا زن بايد
اطاعت كند؟
پاسخ :اطاعت زن از شوهر در امور مربوط به استمتاعات واجب است و امور مذكور اگر در اين راستا باشد
بايد اطاعت كند واال الزم نيست.

2

د) رفع منافرت
اگر شوهر خواستار پاكيزگى و آرايش زن باشد ،بر زن واجب است اين كار را انجام دهد .همچنين زن بايد
چيزهايى كه در روابط جنسى ،مورد نفرت و عدم رغبت مرد به او مىشود ،از خود دور كند.

3

 .2حقوق زن
الف) مهريه
نخستين حق زن بر شوهر مهريه است كه با اجراى صيغه عقد ،محرز مىشود و مرد مكلف به پرداخت آن
است .مهريه ،عبارت است از هرگونه مال منقول و غير منقول يا حق ديگرى كه در عقد مورد توافق زن و
مرد قرار مىگيرد .با اجراى صيغه عقد ،نصف مهريه و با آميزش ،تمام مهريه بر شوهر واجب مىشود.
اگر زن مهريه خود را به شوهر ببخشد ،ديگر نمىتواند مهريه را طلب نمايد و چيزى بر ذمه شوهر نيست.

4

ب) نفقه
نفقه در لغت به معناى هزينه و خرجى بوده و در اصطالح فقه ،مالى را گويند كه براى ادامه زندگى بر
حسب حالِ اشخاص الزم است و آن عبارت است از خرج خوراك ،پوشاك و مسكن.

5

نفقه ،اندازه خاصى ندارد بلكه قاعده اين است كه به آنچه زن احتياج دارد از قبيل غذا ،پوشش ،مسكن و
وسايل آشاميدن و پخت و پز ،اقدام نمايد.

6

نفقه تنها با يكى از سببهاى سه گانه زوجيت ،خويشاوندى و ملكيت واجب مىشود.

 -1تحريرالوسيله ،ج  ،2نكاح ،فى النشوز ،م 1؛ عروة الوثقى ،ج  ،1ص  ،551م .4
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .2412
 -3تحريرالوسيله ،ج  ،2نكاح ،فى النشوز ،م .1
 -4مسائل جديد ،محسن محمودى ،ج  ،4ص .81
 -5لغت نامه دهخدا ،واژه نفقه.
 -6تحريرالوسيله ،ج  ،3ص  ،561م .8
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اطعام همسر به اندازه برطرف شدن نياز او بر شوهر واجب است .مقدار و كيفيت آن بستگى به شئون
خانوادگى و موقعيت اجتماعى زن دارد.

1

نفقه همسر با دو شرط بر مرد واجب است ،يكى اين كه همسر دائمى باشد و ديگر اين كه در امور الزم،
مطيع شوهر باشد.

2

الزم نيست زن فقير باشد تا نفقه او بر شوهر واجب شود ،بلكه اگر از ثروتمندترين مردم نيز باشد ،نفقه او
بر شوهر واجب است.

3

اگر شوهر مبلغى به صورت روزانه يا ماهانه براى مخارج مشترك زندگى در اختيار همسر بگذارد ،او
نمى تواند بدون اجازه و رضايت شوهر به ديگران هديه يا صدقه دهد ،ولى چنانچه مخارج خودش را به
صورت وجه نقدى مىپردازد يا آن مبلغ را بهاو مىبخشد يا براى مصرف به او اختيار كامل داده است،
بخشش و صدقه و صرف در امور ديگر نياز به اجازه او ندارد.
زن نمىتواند نفقه روزهاى آينده را از شوهر طلب كند.

4

5

در صبح هر روز ،زن مالك نفقه همان روز از مال شوهر مىشود .البته به مقدارى كه در آن روز مصرف
مىكند .بنابراين اگر مرد پول بيشترى به زن بدهد كه او به اندازه نفقه خود از آن بردارد زن زائد بر آن را
مالك نمىشود و شوهر مىتواند آن را از زن پس بگيرد.

6

اگر مرد نفقه يك روز يا يك هفته و يا يك ماه را يك جا به زن بدهد و زن با صرفهجويى و يا استفاده
كردن از پولهاى ديگر مقدارى از آن پول را پسانداز كند ،زن مالك آن است و شوهر حق پس گرفتن آن
را ندارد.

7

اگر مرد نفقه يك روز زن را نپردازد در پايان آن روز به مقدار نفقه به گردن مرد دَين مىآيد و به زن
مقروض مىشود ،چه زن آن را از مرد طلب كرده باشد يا نه.

8

 -1جواهر ،ج  ،31ص .331
 -2تحريرالوسيله ،ج  ،2ص  ،313م 1؛ توضيح المسائل مراجع ،م .2412
 -3همان ،ص  ،319م .19
 -4همان ،ص  ،315م .11 -10
 -5منهاج الصالحين ،ج  ،3م .423
 -6تحريرالوسيله ،كتاب النكاح ،فىالنفقات ،م 100؛ سيستانى ،منهاج الصالحين ،ج  ،2ص .1328
 -7تحريرالوسيله ،ج  ،2كتاب النكاح ،فى النفقات ،م 11؛ منهاج الصالحين ،ج  ،3م .423
 -8همان ،م .10
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زن مىتواند نفقه اى را كه شوهر نداده در هر زمانى از او مطالبه كند و اگر شوهر نپرداخت زن مىتواند با
مراجعه به حاكم شرع نفقه خود را از شوهر بگيرد و در صورتى كه شوهر ،نداشته باشد بايد به او مهلت
داده شود كه هرگاه توان پرداخت پيدا كرد بپردازد.

1

اگر مردى نفقه زن را نپردازد زن مىتواند از تمكين به شوهر خوددارى نمايد.

2

زنى كه از شوهر اطاعت مىكند اگر مطالبه خرجى كند و شوهر ندهد مىتواند در هر روز به اندازه خرجى
آن روز بدون اجازه از مال او بردارد.

3

پرسش :چنانچه مردى نفقه همسرش را ندهد و يا از آن كم بگذارد ،زن چگونه مىتواند نفقه خود را از او
استيفاء نمايد؟
پاسخ :آيات عظام امام ،بهجت ،فاضل :نخست بايد به حاكم شرع مراجعه كند و با عدم دسترسى به او،
مىتواند مخارج زندگى خود را بدون اجازه از مال شوهر بردارد.

4

اگر زن و شوهر توافق كنند كه نفقه به صورت پول پرداخت شود ،اشكال ندارد و زن آن پول را مالك
مى شود و در چگونه مصرف كردن آن اختيار با خود اوست و شوهر نيز به وظيفه خود عمل كرده و وجوب
پرداخت نفقه از او ساقط مىشود ولى هيچكدام حق ندارند ديگرى را به پرداخت نفقه به صورت پول نقد
وادار كنند.

5

اگر زن در امورى كه اطاعت از شوهر واجب است تخلف كند و به وظيفه خود عمل نكند حق نفقه ندارد.

6

پرسش :اگر زن درآمدكافى داشته باشد آيا شوهر مىتواند از پرداخت نفقه به همسر خود امتناع كند؟
پاسخ :همه مراجع :خير.

7

اگر مرد فقط به اندازه نفقه پول داشته باشد نمىتواند آن را به نزديكان خود ببخشد.

8

پرسش :آيا مرد مىتواند پولهايى را كه زن با صرفه جويى در مخارج خانه پسانداز كرده از زن طلب كند؟

 -1احكام روابط زن و شوهر ،ص .41
 -2تحريرالوسيله ،ج  ،2فى نفقه االرقاب ،م .14
 -3توضيح المسائل مراجع ،م 2416؛ تحريرالوسيله ،فى نفقة االقارب ،م .14
 -4همان؛ رساله دانشجويى ،ص .272
 -5تحريرالوسيله ،ج  ،2ص  ،318م .14
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .2413
 -7تحريرالوسيله ،ج  ،2فى النفقات ،ص .19
 -8همان ،م .20
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پاسخ :اگر از نفقه زن بوده و صرفهجويى كرده ،نمىتواند اما اگر از مخارج بچهها بوده و يا عنوان ديگر
داشته ،مىتواند پس بگيرد.

1

خرجى و نفقه بر دو گونه است:
 .1نفقهاى كه با مصرفكردن ،چيزى ازآن باقى نمىماند مانند خوراك كه در اين صورت زن مالك آن
مىشود.

2

 .2نفقهاى كه پس از استفاده عين آن باقى مىماند مانند فرش و لباس كه در اين صورت ،زن تنها حق
استفاده از آنها را دارد و مالك آنها نمىشود.

3

اگر انسان چيزى نداشته باشد كه براى خود خرج كند ،واجب است به هروسيله مشروعىكه شده آن را
تحصيل كند ،حتى با درخواست و خواهش از ديگران ،تا چه رسد به كارى كه مناسب وى مىباشد.

4

اگر انسان چيزى نداشته باشد كه صرف مخارج همسر يا نزديكان كند ،واجب است تحصيل آن با كسبى كه
اليق حال و شأن اوست.

5

هر كارى كه زوجه با درخواست زوج انجام دهد و قصد تبرع نكند ،استحقاق اجرت دارد.

6

مواردى كه نفقه زن واجب نيست
 .1زن اگر مرتد شود نفقهاش ساقط مىشود.
 .2زن اگر ناشزه شود نفقه ندارد.

7

8

وقتى نفقه زن بر شوهر واجب است كه در آن چيزى كه اطاعتش از شوهر واجب است از شوهر اطاعت
كند پس زن ناشزه نفقه ندارد.

9

پرسش :آيا بدهى شرعى زن از قبيل كفاره ،خمس و رد مظالم بر عهده شوهر است؟

 -1منهاج الصالحين ،ج  ،3م .423
 -2تحريرالوسيله ،ج  ،2ص  ،316م .10
 -3همان ،ص  ،318م .15
 -4همان ،ص  ،321م .7
 -5تحريرالوسيله ،ج  ،2ص  ،321م .7
 -6مجمع المسائل گلپايگانى ،ج  ،4ص  ،5س .1
 -7تحريرالوسيله ،ج  ،2نكاح ،فى النفقات ،م .4 -1
 -8توضيح المسائل مراجع ،م .2412
 -9همان ،م .2413
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پاسخ :همه مراجع :خير ،پرداخت اين نوع بدهىها بر شوهر واجب نيست و اگر زن مال دارد بايد خودش
بدهد در غير اين صورت تكليفى ندارد.

1

پرسش :آيا عالوه بر نفقه و نيازهاى ضرورى زن ،نيازهاى ديگر او نيز از قبيل خريد كتاب ،انفاق به فقيران،
هديه دادن ،برپا كردن مجالس روضه خوانى و جشن ائمه (عليهم السالم) بر شوهر واجب است؟
پاسخ :همه مراجع :خير ،تأمين نيازهاى ياد شده براى شوهر واجب نيست.

2

بر مرد واجب است تمام نفقات زن را بپردازد ،چه زن نياز داشته باشد يا نداشته باشد.

3

ج) همبسترى
همبسترى نيز از حقوق زن است .يعنى تنها نگذاشتن زن در شب و با وى به سر بردن در خانه.
مرد مجاز نيست همسر خود را به گونهاى رها كند كه معلوم نباشد شوهر دارد يا ندارد 4.و ضرورت دارد
مرد به قدر الزم به همسرش سركشى كند و شبهايى را نزد او بماند كه به حالت معلقه در نيايد .اين كار را
اصطالحاً «حق بيتوته» مىنامند.
حق همبسترى براى همسر دائمى است و همسر موقت اين حق را ندارد.

5

بيتوته ،حد معينى ندارد ولى نمىتواند زن را به حالت معلقه رها كند.
د) آموزش احكام
بر مرد واجب است احكام مورد نياز زن را به او تعليم دهد .همان گونه كه بر زن واجب است آنها را فرا
بگيرد.

6

وجوب شيردهى به كودك

در موارد زير ،شير دادن به كودك بر مادرش واجب است:
 .1زمانى كه نگهدارى نوزاد با غذايى غير از شير ممكن نبوده يا غذاى ديگر برايش زيان داشته باشد.
 .2زمانى كه شير دهندهاى غير از مادر موجود نباشد.

1

 -1جامع المسائل فاضل ،ج  ،2س 1313؛ منهاج الصالحين ،ج  ،3م .428
 -2استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،3احكام نفقه ،س 15؛ جامع المسائل فاضل ،ج  ،1س  1693و ج  ،2س  1310و 1311؛ استفتائات
مكارم ،ج  ،1س 846؛ توضيح المسائل بهجت ،م 1897؛ هداية العباد ،ج  ،2النفقات ،م .8
 -3تحريرالوسيله ،فى النفقات ،م 19؛ منهاج الصالحين ،ج  ،3م .433
 -4تحريرالوسيله ،ج  ،2ص  ،303كتاب النشوز.
 -5همان ،ص  ،304م .2
 -6احكام روابط زن و شوهر ،ص .71
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حقوق كودك

اگر تأديب كودك موجب ديه شود واجب است ديه را به او بپردازند.

2

اگر كسى بچهاى را طورى بزند كه ديه واجب شود ديه مال طفل است.

3

واجب است انسان در صورتى كه بتواند هزينه زندگى فرزندان و نوهها و نتيجههاى خود را كه فقير بوده و
توانايى كسب و كار ندارند بدهد ،خواه كوچك باشند يا بزرگ ،مسلمان باشند يا كافر 4.البته اين نفقه ،دين
حساب نمىشود 5.ولى اگر فرزند بتواند كسب مناسبى براى اداره زندگى خود بدست آورد و كوتاهى نمايد،
در اين صورت نفقه بر پدر واجب نيست.

6

نفقه فرزندمطلقاً برعهده پدر است ،خواه فرزند نزد مادر باشد يا پدر.

7

پرسش :خرج اوالد تا چه وقت بر پدر واجب است؟
پاسخ :تا وقتى كه نتواند خود را اداره كند.

8

پرسش :هرگاه پدر نتواند مخارج اوالد را بدهد آيا بر مادر واجب است نفقه اوالد را بدهد يا خير؟
پاسخ :اگر اوالد ،جد پدرى و جد پدر و باالتر نداشته باشند يا فقير باشند ،نفقه بر مادر واجب است.

9

پرسش :در صورتى كه نفقه دادن والدين به فرزند جوان موجب تنبلى او شود ،آيا نفقه واجب است؟
پاسخ :مقدار نفقه به مقدار ضرورت واجب است.
واجب است فرزند پسر ختنه شود.

10

11

احتياط واجب آن است كه ولى بچه پيش از آن كه بچه بالغ شود او را ختنه نمايد.
بر پسرى كه قبل از بلوغ ختنه نشده ،بعد از بلوغ ختنه واجب است و بر كافرى كه تازه مسلمان شده ختنه
واجب است.

1

 -1توضيح المسائل مراجع ،م .11
 -2همان ،م .539
 -3همان.
 -4تحريرالوسيله ،ج  ،2ص  ،319م 1؛ استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،3ص  ،234س 11؛ مجمع المسائل گلپايگانى ،ج  ،1ص .557
 -5استتفتائات امام ،ج  ،2غصب ،س .64
 -6هزار و يك مسأله ،نورى همدانى ،ج  ،2ص .201
 -7استفتائات آية اهلل سبحانى ،ص  ،231س .1027
 -8استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،3ص  ،234س .11
 -9همان ،ص  ،233س .10
 -10مجمع المسائل گلپايگانى ،ج  ،1ص .556
 -11تحريرالوسيله ،ج  ،2ص  ،310م  4و 5؛ توضيحالمسائل مراجع ،ج  ،1ص .503
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وجوب رعايت حقوق والدين

رعايتحقوق والدين واجب است 2اگرچهآنها درحق اوالد كوتاهى كرده باشند.

3

آنچه در اطاعت پدر و مادر واجب است اين است كه فرزند با آنها معاشرتى نيكو داشته باشد.
حفظ احترام والدين و مراعات ادب در صحبت با آنان الزم است.

4

5

سفرى كه اسباب اذيت پدر و مادر باشد حرام است و انسان بايد در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم
بگيرد.

6

ترك عمل واجب در صورت نهى پدر و مادر جايز نيست.

7

پرسش :اطاعت از پدر و مادر تا چه حد بر فرزند الزم است و آيا اجداد و جدّات هم حكم پدر و مادر را
دارند؟
پاسخ :در امورى كه انجام آن موجب ناراحتى آنها است از حيث شفقت پدر و مادرى اطاعت شود و فرقى
بين پدر ،مادر و اجداد نيست.

8

اگر پدر و مادرى نتوانستند مخارج خود را تأمين كنند ،نفقه آنان بر عهده فرزند است چه پسر باشد ،چه
دختر مشروط به اين كه آنها فقير نباشند.

9

نفقه حيوان

دين اسالم از حقوق حيواناتى كه ملك انسان مىباشند نيز غفلت نكرده و وظايفى را براى صاحبان حيوانات
تعيين نموده است:
 .1نفقه مملوك ،حتى زنبور و كرم ابريشم بر مالكش واجب است و نفقه چهارپايان اندازه خاصى ندارد بلكه
واجب است كه نياز حيوان (خوردن ،آشاميدن و مكان نگهدارى حيوان) را برآورده كند و مالك براى غذا
 -1جواهر الكالم ،ج  ،31ص .260
 -2قرآن ده وظيفه نسبت به پدر ومادر مطرح نموده است :احسان ،اهانت نكردن ،آزار نرساندن ،كريمانه برخورد كردن و دعاكردن(
اسراء ،)23 /تشكر كردن( لقمان ،)14 /انفاق به والدين( بقره ،)215 /طلب مغفرت( ابراهيم ،)41 /اطاعت( لقمان ،)15 /خوش رفتارى(
لقمان.)15 /
 -3توضيح المسائل مراجع ،م .548
 -4همان ،م .552
 -5استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،1س .20
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .1295
 -7توضيح المسائل مراجع ،م .606
 -8عروة الوثقى ،ج  ،1صالة الجماعة ،م .1
 -9تحريرالوسيله ،فى نفقة االقارب ،م 12؛ توضيح المسائل بهجت ،م 1989؛ مجمع المسائل گلپايگانى ،ج  ،1ص .556
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دادن به حيوان مى تواند حيوان را براى چريدن در علفزار رها كند و يا آن كه خود ،علوفه برايش تهيه كند.
پس اگر حيوان را در علفزار رها كند ولى براى حيوان كافى نباشد ،الزم است به مقدار كفايت به حيوان
علوفه بدهد.

1

 .2اگر مالك از پرداخت نفقه حيوان خود (حتى از طريق رها كردن حيوان در علفزار) خوددارى كند ،بر
فروش يا پرداخت نفقه حيوان و يا ذبح آن (در صورتى كه گوشتش قابل خوردن باشد) مجبور مىشود.

2

وجوب عدّه

عدّه به زمان خاصى گفته مىشود كه در آن زمان زن از ازدواج منع شده است.
عدّه نگهداشتن زن در موارد زير واجب است:
 .1بعد از طالق گرفتن.

3

زنى كه از شوهرش طالق گرفته باشد بايد عده نگه دارد مگر اين كه شوهرش با او نزديكى نكرده باشد يا
اينكه يائسه باشد كه در اين دو صورت مىتواند بعد از طالق بدون نگه داشتن عده ازدواج كند.
 .2بعد از فسخ كردن ازدواج به جهت بعضى از عيوب يا تخلف در بعضى از شرايط ضمن عقد.
 .3مرتد شدن يكى از دو زوج و فسخ شدن نكاح.
 .4تمام شدن و بخشيدن مدت در عقد موقت.
 .5پس از مرگ شوهر.

4

5

6

زمان عده
عده زنى كه شوهرش از دنيا رفته ،چهار ماه و ده روز است ،خواه ازدواج دائم باشد يا موقت ،شوهرش با او
نزديكى كرده باشد يا نه ،حتى زن يائسه نيز بايد عده وفات نگه دارد و اگر باردار است ،بايد تا هنگام وضع
حمل عده نگه دارد و اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز ،فرزندش به دنيا آيد ،بايد تا چهار ماه و ده
روز از مرگ شوهر ،عده را ادامه دهد.

7

 -1تحريرالوسيله ،ج  ،2ص  ،324م .15
 -2همان ،م .16
 -3توضيح المسائل مراجع ،م .2511
 -4همان ،م .2448
 -5توضيح المسائل مراجع ،م .2515
 -6همان ،م .2517
 -7همان ،م .2517
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در عده وفات بر زن واجب است زينت و آرايش خود را ترك كند چه آرايش بدنى مانند سرمه و چه غيرآن
مانند پوشيدن لباسهاى زينتى 1.البته نظافت بدن و لباس و شانه كردن مو ،حمام كردن ،ناخن گرفتن و ...
اشكال ندارد.
عده طالق سه ماه و ده روز است و عده طالق در ايام باردارى به وضع حمل است كه ممكن است در
كوتاهترين زمان يا طوالنىترين زمان باشد.
پايبندى به تمام آثار زوجيت در عده طالق رجعى واجب است .از قبيل خارج نشدن از خانه ،عدم امتناع از
رجوع و نيز پايبندى شوهر به آثار زوجيت نيز واجب است ازقبيل بذل نفقه و عدم اخراج زن از منزل.

2

عده ازدواج موقت -بعد از تمامشدن مدت يا بخشش آن از طرف شوهر -چنانچه عادت ماهيانه مىبيند ،به
مقدار دو حيض كامل است و اگر عادت نمىبيند 45 ،روز است.

3

زنانى كه عده ندارند
 .1دخترى كه نه سالش تمام نشده ،اگر چه شوهر با او نزديكى كرده باشد.
 .2زنى كه يائسه است ،اگرچه شوهر با او نزديكى كرده باشد.
 .3زنى كه شوهر با او نزديكى نكرده است.

4

واجبات مال پيدا شده

اگر مالى پيدا كند كه نشانه دارد و قيمت آن از  12 /6نخود نقره سكهدار كمتر است ،چنانچه صاحب آن
معلوم باشد و انسان نداند راضى است يا نه ،نمىتواند بدون اجازه او بردارد ،و اگر صاحب آن معلوم نباشد،
مى تواند به قصد اين كه ملك خودش شود بردارد ،و در اين صورت اگر تلف شود ،نبايد عوض آن را
بدهد ،بلكه اگر قصد تملك هم نكرده و بدون تقصير او تلف شود ،دادن عوض بر او واجب نيست.

5

هرگاه چيزى كه پيدا كرده نشانهاى دارد كه به واسطه آن مىتواند صاحبش را پيدا كند اگرچه صاحب آن
كافرى باشد كه در امان مسلمانان است در صورتى كه قيمت آن چيز به  12 /6نخود نقره سكهدار برسد بايد

 -1مبادى فقه و اصول ،عليرضا فيض ،ص .284
 -2تحريرالوسيله ،ج  ،3ص  ،561م .6
 -3توضيح المسائل مراجع ،م .2515
 -4تحريرالوسيه ،ج  ،2كتاب الطالق؛ توضيح المسائل مراجع ،ج  ،2م  .2510و .2511
 -5توضيح المسائل مراجع ،م .2565
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اعالن كند و چنانچه از روزى كه آن را پيدا كرده تا يك هفته هر روز و بعد تا يك سال هفتهاى يك مرتبه
در محل اجتماع مردم اعالن كند كافى است.

1

اگر انسان خودش نخواهد اعالن كند ،مىتواند به كسى كه اطمينان دارد بگويد از طرف او اعالن نمايد.

2

اگر تا يك سال اعالن كند و صاحب مال پيدا نشود مىتواند آن را براى خود بردارد به قصد اين كه هر
وقت صاحبش پيدا شد به او بدهد ولى احتياط مستحب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد.

3

اگر بعد از آن كه يك سال اعالن كرد و صاحب مال پيدا نشد ،مال را براى صاحبش نگهدارى كند و از بين
برود ،چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و تعدى يعنى زياده روى هم ننموده ،ضامن نيست ،ولى اگر از
طرف صاحبش صدقه داده باشد يا براى خود برداشته باشد ،در هر صورت ضامن است.

4

كسىكه مالى را پيدا كرده اگر عمداً به دستورى كه گفته شد اعالن نكند ،گذشته از اين كه معصيت كرده ،باز
هم واجب است اعالن كند.

5

اگر بچه نابالغ چيزى پيدا كند ،ولى او بايد اعالن نمايد.

6

اگر در بين سالى كه اعالن مىكند ،مال از بين برود ،چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده يا تعدى يعنى
زيادهروى كرده باشد ،بايد عوض آن را به صاحبش بدهد ،و اگر كوتاهى نكرده و زيادهروى هم ننموده،
چيزى بر او واجب نيست.

7

اگر مالى را كه نشانه دارد و قيمت آن به  12 /6نخود نقره سكهدار مىرسد در جايى پيدا كند كه معلوم
است به واسطه اعالن صاحب آن پيدا نمىشود ،مىتواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و
چنانچه صاحبش پيدا شود و به صدقه دادن راضى نشود ،بايد عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقهاى كه
داده ،مال خود او است.

8

 -1توضيح المسائل مراجع ،م .2566
 -2همان ،م .2567
 -3همان ،م .2568
 -4همان ،م .2569
 -5توضيح المسائل مراجع ،م .2570
 -6همان ،م .2571
 -7همان ،م .2573
 -8همان ،م .2574
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اگر چيز ى را پيدا كند و به خيال اين كه مال خود اوست بردارد ،بعد بفهمد مال خودش نبوده ،بايد تا يك
سال اعالن نمايد.

1

اگر قيمت چيزى كه پيدا كرده به  12 /6نخود نقره سكهدار برسد ،چنانچه اعالن نكند و در مسجد يا جاى
ديگرى كه محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چيز از بين برود يا ديگرى آن را بردارد ،كسى كه آن را
پيدا كرده ضامن است.

2

اگر چيزى را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد ،در صورتى كه قصدش اين
باشد كه صاحب آن را پيدا كند ،اشكال ندارد.

3

اگر كفش او را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند ،چناچه بداند كفشى كه مانده مال كسى است كه
كفش او را برده ،در صورتى كه از پيدا شدن صاحبش مايوس و يا برايش مشقت داشته باشد ،مىتواند به
جاى كفش خودش بردارد .ولى اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد ،بايد هر وقت صاحب آن پيدا
شد زيادى قيمت را به او بدهد ،و چنانچه از پيدا شدن او نااميد شود ،بايد با اجازه حاكم شرع زيادى قيمت
را از طرف صاحبش صدقه بدهد ،و اگر احتمال دهد كفشى كه مانده ،مال كسى نيست كه كفش او را برده،
بايد با آن معامله مجهول المالك نمايد يعنى از صاحبش تفحص كند و چنانچه از پيدا كردن او مايوس شود،
از طرف او به فقير صدقه بدهد.

4

وجوب نجات مسلمان

بر هر مسلمان واجب است مسلمان ديگرى را كه نزديك است از گرسنگى يا تشنگى بميرد ،نان و آب داده
و او را از مرگ نجات دهد.

5

اگر كسى در خطر غرق شدن است ،همه افراد حاضر وظيفه دارند او را نجات دهند.
وجوب وفاى به نذر

نذر آن است كه انسان ملتزم شود كه كار خيرى را براى خدا به جا آورد ،يا كارى را كه نكردن آن بهتر است
براى خدا ترك نمايد.

6

 -1همان ،م .2575
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .2578
 -3همان ،م .2580
 -4همان ،م .2581
 -5توضيح المسائل مراجع ،م .2635
 -6همان ،م .2640
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عمل به نذر واجب است.
اگر نذر كند روز معينى را روزه بگيرد ،بايد همان روز را روزه بگيرد ،و چنانچه در آن روز مسافرت كند،
قضاى آن روز بر او واجب است.

1

كسى كه نذر كرده عملى را ترك كند و وقتى براى آن معين نكرده استاگر از روى فراموشى يا ناچارى يا
ندانستن ،آن عمل را انجام دهد كفاره بر او واجب نيست ،ولى چنانچه از روى اختيار آن را به جا آورد براى
دفعه اول بايد كفاره بدهد.

2

اگر نذر كند كه مقدار معينى صدقه بدهد چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد ،بايد آن مقدار را از مال او
صدقه بدهند.

3

با شرايطى ،عمل به نذر واجب مىشود .اين شرايط عبارتند از :الف) صيغه خوانده شود و الزم نيست انسان
آن را به عربى بخواند ،پس اگر بگويد چنانچه مريض من خوب شود براى خدا بر من است كه هزار تومان
به فقير بدهم ،نذر او صحيح است 4.ب) كارى را كه نذر مىكند ،انجام آن برايش مقدور باشد 5.ج) نذركننده
بايد مكلف ،عاقل بوده و با اختيار و قصد نذر كند 6.د) متعلق نذر او رجحان داشته باشد ،يعنى انجام دادنش
بهتر باشد.

7

 .1اگر انسان نذر كند كارى انجام دهد ،بايد همانطورى كه نذر كرده عمل كند و اگر به گونهاى ديگر انجام
دهد ،صحيح نمىباشد.
 .2اگر نذركننده صيغه نذر را بر زبان نياورده باشد ،مىتواند نذر خود را عوض كند.

8

 .3اگر نذركننده ،مقدار نذر را معين نكرده يا فراموش نموده ،مىتواند به حداقل آن اكتفا كند.

9

 .4اگر انسان نذر كرده و نتواند به نذر خود عمل كند ،كفاره ندارد ولى اگر بدون عذر به نذر خود عمل
نكند ،كفّاره واجب مىشود يعنى بايد به شصت فقير طعام دهد يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد.
 -1همان ،م .2653
 -2همان ،م .2656
 -3توضيح المسائل مراجع ،م .2658
 -4همان ،م .2641
 -5همان ،م .2647
 -6همان ،م .2642
 -7همان ،م  2648و 2649؛ جامع المسائل فاضل ،ج  ،2س .1319
 -8استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،2ص  ،464س .20
 -9توضيح المسائل مراجع ،م 2652؛ جامع المسائل فاضل ،ج  ،1س .1327
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1

 . 5مناسب است كه نذر مطلق باشد و مقيد به زمان و مكان خاصى نباشد تا شخص بتواند به راحتى در
انجام آن تصميم بگيرد.
 . 6كسى كه نذر كند عملى را ترك كند ،اگر از روى فراموشى يا ناچارى آن عمل را انجام دهد ،كفّاره بر او
واجب نيست.

2

 .7منافع نذر بايد به مصرف نذر برسد ،مانند پشم گوسفند نذرى اگر زياد شود.

3

 .8كسى كه نذر صحيح انجام دهد ،نمىتواند آن را تغيير دهد و نمىتواند به هم بزند.

4

پرسش :آيا مادام كه حاجتم برآورده نشده ،مىتوانم مقدار و نوع و محل اداى نذرم را تغيير دهم؟
پاسخ :اگر صيغه نذر خواندهايد جايز نيست.

5

 .9نذر كننده اگر شرايط الزم را داشته باشد مىتواند از نذر خود استفاده كند ،مثلًا اگر گوسفندى براى
عزادارن امام حسين (ع) يا براى امامزادهاى نذر كرده ،خود نيز مىتواند از آن استفاده كند.

6

 .10نذرى كه هميشگى است ،مثلًا نذر كننده ،نذر كرده هر روز ،كارى را انجام دهد ،اگر مخالفت كرد ،يك
بار كفاره دارد.

7

 .11اگر نذر كننده ،امكان عمل به نذر خود را نداشت ،در صورتى كه صيغه نذر را خوانده باشد ،صبركند تا
در فرصتى ديگر آن را انجام دهد.

8

 .12شخصى كه نذر كرده و از دنيا رفته بايد از اصل مال او نذرش ادا شود.

9

پرسش :در صيغه نذر اگر بگويد« :خدايا اگر حاجتم برآورده شد فالن كار را مىكنم» يا «نذركردهام كه
چنينكنم» آيا درانعقاد نذر كافى است يا اينكه حتما بايد «هلل عَلىَّ ان كان كذا فعلىّ كذا» و الفاظ مرادف آن
باشد؟
پاسخ :كافى نيست و بايد صيغه مخصوص خوانده شود.

1

 -1توضيح المسائل مراجع ،ج  ،2م 2654؛ استفتائات جديد مكارم ،ج  ،3س .809
 -2همان ،م .2656
 -3همان ،م 2664؛ استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،2ص  ،480س .62
 -4استفتائات تبريزى ،ص  ،390س 1733؛ هداية السائل الى اجوبة المسائل ،سيد صادق حسينى شيرازى ،س .725
 -5استفتائات جديد مكارم ،ج  ،1س  1013و ج  ،3ص  ،307س .811
 -6استفتائات جديد مكارم ،ج  ،1س .1012
 -7استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،2ص  ،479س  59و .61
 -8همان ،ص  ،472س .42
 -9تحريرالوسيله ،ج  ،2ص  ،107نذر.
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پرسش :شخصى نذر سفره حضرت ابوالفضل (ع) دارد ولى به علت كمى جا در محل سكونت نمىتواند
نذر خويش را اداء نمايد بنابراين آيا مىتواند وجه آن را به مصرف ديگر برساند؟
پاسخ :اگر صيغه مخصوص نذر را نخوانده باشد وفاء به نذر واجب نيست و اگر صيغه نذر را خوانده بايد
بر طبق آن عمل كند مگر آنكه قدرت بر وفاء نداشته باشد.

2

پرسش :شخصى براى امام حسين (ع) نذرى نموده و اكنون امكان عمل به نذر را ندارد تكليف چيست؟
پاسخ :چنانچه نذر با صيغه مخصوص بوده صبر كند تا امكان وفا حاصل شود.

3

پرسش :فروختن نذورات جنسى همچون قند و شكر و چاى و صرف در مايحتاج مسجد و حسينيه چه
حكمى دارد؟
پاسخ :اگر نذر دهندگان مطلق نذر كردهاند مانعى ندارد.

4

پرسش :آيا نذورات مردم از قبيل برنج و گوشت و روغن كه زائد بر مصرف است مىتوان فروخت و پول
آنرا صرف كار خير ديگرى نمود؟
پاسخ :اگر براى خرج روز عاشورا باشد نمىتوان آنرا صرف چيز ديگرى نمود مگر در مسير عزادارى.

5

پرسش :باقى مانده اموالى كه به عنوان هزينههاى مراسم عاشوراى امام حسين (ع) جمع آورى مىشود ،در
چه مواردى بايد خرج شود؟
پاسخ :مى توان اموال باقيمانده را با كسب اجازه اهداء كنندگان در امور خيريه مصرف كرد و يا آنها را براى
مصرف در مجالس عزادارى آينده نگه داشت.

6

اقسام نذر

نذر بر دو قسم است :مطلق و مشروط
 .1نذر مطلق آن است كه هيچ قيد و شرطى ندارد ،مثل اين كه كسى بگويد« :من براى خدا نذر مىكنم كه
نماز شب بخوانم».

 -1استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،2ص  ،460س .8
 -2استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،2س  ،54ص .477
 -3همان ،ص  ،472س .42
 -4جامع المسائل فاضل ،ج  ،1ص .372
 -5هزار و يك مسأله ،نورى همدانى ،س  ،754ص .25
 -6اجوبة االستفتائات ،س  ،367ص  ،131و س  ،1452ص .325
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 .2نذر مشروط آن است كه در برابر نذر خود از خداوند چيزى بخواهد ،مثلًا بگويد« :اگر از اين بيمارى
رهايى يابم ،فالن كار خير را براى خدا انجام مىدهم» و يا نذر كند« :اگر مرتكب فالن كار زشت شدم فالن
كار خير را براى خدا انجام دهم».
نذرهاى باطل
 .1نذر بدون صيغه.
 .2نذر زن بدون اذن شوهر باطل است 1ولو اين كه از اموال خودش باشد.

2

 .3نذرهاى رقابتى و چشم و هم چشمى.
 .4نذر ديگران براى انسان.

3

 .5نذر در خواب.
 .6نذر براى انجام كار حرام و مكروه و يا ترك واجب و مستحب.

4

 .7نذر اجبارى يا از روى خشم و ناراحتى به طورى كه اختيارى نباشد.
 .8نذر كارى كه غير ممكن است.
پرسش :آيا اگر زن ،كارمند و حقوقبگير باشد مىتواند از مال خودش در صورتى كه با حق شوهرش
منافات نداشته باشد نذر نمايد يا باز هم بايد نذرش با رضايت شوهر باشد؟
پاسخ :در اين صورت هم نذر بدون اذن شوهر باطل است.

5

پرسش :بدون اذن شوهرم نذر كردهام ولى بعد ايشان راضى شدند .آيا نذر من صحيح است؟
پاسخ :نذر بدون اذن شوهر باطل است و اجازه بعدى آن را تصحيح نمىكند.

6

 -1آيات عظام فاضل ،مكارم ،صافى ،سيستانى و تبريزى :نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد ،بى اجازه او باطل است .جامع المسائل
فاضل ،ج  ،1س .1332
 -2توضيح المسائل مراجع ،م 2644؛ استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،2ص  ،461س .. 10
 -3هداية السائل الى اجوبة االمسائل ،سيد صادق حسينى شيرازى ،س .723
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .2648
 -5استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،2ص  ،461س .10
 -6همان ،ص .461
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وجوب وفاى به عهد

هرگاه ب ا خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعى خود برسد كار خيرى را انجام دهد ،بعد از آن كه حاجتش
برآورده شد ،بايد آن كار را انجام دهد و نيز اگر بدون آن كه حاجتى داشته باشد عهد كند كه عمل خيرى را
انجام دهد ،آن عمل بر او واجب مىشود.

1

در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود ،و نيز كارى را كه عهد مىكند انجام دهد ،بايد نكردنش بهتر از
انجام آن نباشد.

2

مثلًا بايد بگويد« :عاهَدتُ اللّه» يا «عَلَى عَهدُ اللّه» يا به فارسى بگويد« :با خداى خود عهد مىبندم كه فالن
كار را انجام دهم».

3

بر هر مكلف واجب است وفا كردن به پيمانها و تعهدات خود.
اگر به عهد خود عمل نكند ،بايد كفاره بدهد يعنى شصت فقير را سير كند ،يا دو ماه روزه بگيرد يا يك بنده
آزاد كند.

4

وجوب عمل به قسم

اگر قسم بخورد كارى را انجام دهد يا ترك كند مثلًا قسم بخورد كه روزه بگيرد ،يا دود استعمال نكند،
چنانچه عمداً مخالفت كند ،بايد كفاره بدهد ،يعنى ده فقير را سير كند يا آنان را بپوشاند و اگر اينها را
نتواند بايد سه روز روزه بگيرد.

5

اگر انسان از روى فراموشى يا ناچارى به قسم خود عمل نكند ،كفاره براو واجب نيست و همچنين است
اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننمايد.

6

كسى كه قسم مىخورد اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است ،و اگر دروغ باشد ،حرام و از
گناهان بزرگ مى باشد ،ولى اگر براى اين كه خودش يا مسلمان ديگرى را از شر ظالمى نجات دهد ،قسم
دروغ بخورد اشكال ندارد بلكه گاهى واجب مىشود،

7

 -1توضيح المسائل مراجع ،م .2667
 -2همان ،م .2668
 -3همان ،م .553
 -4همان ،م .2669
 -5همان ،م .2670
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .2674
 -7همان ،م .2675
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وجوب وصيت

وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهايى انجام دهند ،يا بگويد بعد از مرگش
چيزى از مال او ملك كسى باشد ،يا براى اوالد خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست قيم و سرپرست معين
كند.

1

پيامبر اكرم (ص) فرمود:
مَا يَنْبَغِى لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَة إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِه

2

براى شخص مسلمان سزاوار نيست حتى يك شب سر به بالين بگذارد مگر اين كه وصيتش زير سرش
باشد.
و نيز فرمود:
مَن ماتَ عَلى وَصِية حَسَنَة ماتَ شَهيداً
هركس بر وصيت نيكويى بميرد شهيد محسوب مىشود.
وصيت بايد داراى شرايط ذيل باشد:
 .1مال يا حق قابل انتقال باشد.
 .2منفعت حالل و عقاليى داشته باشد.
 .3مال شخص ديگرى نباشد.
 .4زايد بر ثلث نباشد.

3

وقتى انسان نشانههاى مرگ را در خود ديد:
الف) بايد فوراً امانتهاى مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهكار است وموقع دادن آن
بدهىرسيده بايد بدهد ،و اگر خودش نمىتواند بدهد ،يا موقع دادن بدهى او نرسيده ،بايد وصيت كند و بر
وصيت شاهد بگيرد ولى اگر بدهى او معلوم باشد و اطمينان دارد كه ورثه مىپردازند وصيت كردن الزم
نيست.

4

 -1همان ،م .2694
 -2بحاراالنوار ،ج  ،103ص 194؛ مكارم االخالق ،ص 362؛ مشكاة االنوار ،ص .335
 -3تحريرالوسيله ،ج  ،2ص  ،96 -97م .17 -22
 -4توضيح المسائل مراجع ،م 2700؛ مجمع المسائل گلپايگانى ،ج  ،2ص .265
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ب) اگر خمس و زكات و حق الناس بدهكار است بايد فوراً بدهد و اگر نمىتواند بدهد چنانچه از خودش
مال دارد ،يا احتمال مىدهد كسى آنها را ادا نمايد ،بايد وصيت كند و همچنين است اگر حج بر او واجب
باشد 1.و ورثه بايد قبل از تقسيم ارث ،مخارج حج را از اصل مالش بردارند مگر آن كه خودش وصيت
كرده باشد از ثلث مالش برداشته شود.

2

ج) اگر نماز و روزه قضا دارد ،بايد وصيت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند ،بلكه اگر مال
نداشته باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون آن كه چيزى بگيرد آنها را انجام مىدهد ،باز هم واجب است
وصيت نمايد.

3

حج واجب ،بدهىها و حقوق واجب مثل خمس ،زكات و حق مظالم از اصل مال ميت پرداخت مىشود.
اگرچه ميت براى آنها وصيت نكرده باشد.

4

مخارج كفن و دفن و تجهيزات واجب ميت به مقدار متعارف و شأن متوفى از تركه ميت پرداخت مىشود
ولو وصيت نكرده باشد.

5

اگر ميت به انجام واجبات بدنى مثل نماز و روزه قضا شده خود وصيت نمايد كه براى آنها اجير بگيرند ،از
ثلث مال او پرداخت مىشود.

6

وصيت ميت در غير بدهىها ،حج واجب و حقوق مالى واجب ،در ثلث اموال او نافذ است و اگر بيش از
ثلث را وصيت كند ،زيادى آن محتاج به اذن ورثه است .پس اگر ميت وصيت كند براى نماز و روزه قضا
شده او اجير بگيرند يا به فقرا احسان نمايند ،يا مقدارى از اموال او را به مصرفى برسانند ،همه اينها از ثلث
مال او برداشته مى شود .و اگر ثلث به مقدار وصيت كافى نباشد ،در صورتى كه ورثه اجازه دهند زيادى از
اصل مال برداشته مىشود.

7

مقدار ثلث بعد از پرداخت بدهىها و حقوق واجب مالى و حج ،حساب مىشود.

 -1توضيح المسائل مراجع ،م 2701؛ عروة الوثقى ،فى احكام الزكاة ،الثامنه.
 -2عروة الوثقى ،ج  ،1فى الوصيه بالحج ،م  ،1فى احكام االموات ،م .2
 -3توضيح المسائل مراجع ،م .2702
 -4همان ،م 2719؛ تحريرالوسيله ،ج  ،3ص  ،171م .23
 -5مجمع المسائل گلپايگانى ،ج  ،4ص  ،129س .255
 -6تحريرالوسيله ،ج  ،2ص  ،97م .23
 -7تحريرالوسيله  ،2ص  ،97م .23
 -8همان ،ص  ،99م .33
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8

اگر كسى از وصيت خود برگردد يا كارى كند كه معلوم شود از وصيت خود برگشته است ،مثلًا خانهاى را
وصيت كرده كه به كسى بدهند ،بعد بگويد ندهند يا اين كه آن خانه را بفروشد وصيت باطل مىشود و اگر
وصيت خود را تغيير دهد وصيت اولش باطل مىشود و بايد به وصيت دوم عمل كنند.

1

اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مىميرد مقدارى از مالش را به كسى ببخشد از اصل مال او پرداخت
مىشود و احتياج به اذن ورثه ندارد .ولى اگر وصيت كند بعد از مرگش مالى را به كسى بدهد ،اگر زيادتر از
ثلث باشد ،زيادى آن محتاج به اذن ورثه است.

2

اگر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود ،چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده و يا تعدى نموده،
ضامن است و اگر كوتاهى نكرده و تعدى هم ننموده ،ضامن نيست.

3

واجب است بر كسى كه نماز و روزه يا زكات و خمس و  ...بدهكار است وصيت كند برايش انجام دهند.

4

وصيت در حال حيات قابل تغيير است و مادامى كه شخص زنده است مىتواند در كميت و كيفيت وصيت
خود تجديد نظر كند.
عمل به وصيت در صورتى كه شرايط الزم را داشته باشد ،واجب است.
تأخير در عمل به وصيت جايز نيست.

5

6

پرسش :شخصى وصيت كرده ماشين خود را به عنوان ثلث مال ،به مصرف خاصى برسانند ،آيا جايز است
در عمل به اين وصيت تأخير شود و آيا قبل از عمل به اين وصيت ،ورثه حق دارند از آن استفاده كنند؟
پاسخ :بعد از فوت ،فوراً بايد به وصيت عمل شود و تأخير بدون عذر شرعى جايز نيست .و چنانچه از
ماشين استفاده شود ،اجرت آن بايد به مصرف مورد وصيت برسد.
تغيير و تبديل وصيت بعد از فوت جايز نيست.

7

8

پرسش :آيا وصيت كردن واجب است به طورى كه انسان با ترك آن مرتكب معصيت شود؟

 -1توضيح المسائل مراجع ،م  2706و .2707
 -2همان ،م .2709
 -3توضيح المسائل مراجع ،م .2717
 -4حاشيه عروة الوثقى ،سيد صادق شيرازى ،ج  ،2ص  ،44فى صالة االستيجار ،م .3
 -5مجمع المسائل گلپايگانى ،ج  ،2ص  269و ج  ،4ص  ،66س .128
 -6مجمع المسائل گلپايگانى ،ج  ،4ص .70
 -7همان ،ص  ،71س  137و .138
 -8مجمع المسائل گلپايگانى ،ج  ،4ص  ،107س .21
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پاسخ :اگر وديعهها و امانتهاى ديگران نزد او باشد و حق الناس يا حق اهلل بر عهده او باشد و در دوران
حيات توانايى اداى آن را نداشته باشد ،واجب است درمورد آنها وصيت كند و در غير اين صورت وصيت
واجب نيست.

1

پرسش :آيا جايز است مالى به عنوان ثلث تركه كنار گذاشته شود و يا نزد شخصى به وديعه گذاشته شود تا
بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟
پاسخ :اين كار اشكال ندارد به شرط اين كه بعد از وفات او دو برابر آن مال براى ورثه باقى بماند.
وصيت كردن به محروم كردن يكى از ورثه از ارث باطل است.
وصيت به گريه نكردن بعد از وفات ،نافذ نيست.

2

3

4

وجوب اداى بدهى

شخصى به نام ابوثمامه مىگويد به امام جواد (ع) عرض كردم من مىخواهم به مكه بروم و بدهكارم ،چه
مىفرماييد؟
حضرت فرمود :برگرد ،ابتدا بدهى ات را بده و به گونهاى خانه خدا برو كه بدهكار نباشى.

5

اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند ،چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد ،بايد فوراً آن را بپردازد و
اگر تأخير بيندازد گناهكار است.

6

اگر بدهكار غير از خانهاىكه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد ،چيزى
نداشته باشد ،طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد ،بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را
بدهد.

7

كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد ،چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند ،بايد با اجازه حاكم
شرع طلب او را به فقير بدهد ،و شرط نيست در فقير كه سيد نباشد.

8

 -1اجوبة االستفتائات ،س .1832
 -2همان ،س .1838
 -3مجمع المسائل آية اهلل گلپايگانى ،ج  ،4ص  ،91س .176
 -4همان.
 -5موسوعه كلمات امام جواد ،ص 206؛ من اليحضره الفقيه ،ج  ،3ص  ،183ح .3686
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .2276
 -7همان ،م .2277
 -8همان ،م .2279

101

قرض نمودن در صورت عدم نياز ،مكروه است و هر قدر نياز بيشتر باشد كراهت كمتر است ،تا جايى كه
گاهى قرض نمودن واجب مىشود و آن وقتى است كه حفظ جان يا آبروى انسان متوقف بر قرض نمودن
باشد.

1

هزينه حج واجب ميت و بدهكارىهاى ميت همچون خمس و زكات و مظالم ،بايد از اصل مال ميت
بدهند.

2

هنگام ديدن نشانههاى مرگ ،دادن بدهىها واجب فورى است.

3

بدهكار در زمان مقرر ،واجب است بدهى خود را ادا نمايد ولو با فروختن زمين ،متاع ،باغ و ...

4

پرسش :هرگاه موعد پرداخت بدهى رسيده و طلبكار مطالبه مىكند و مديون متاعى يا چيز ديگرى كه از
مستثنيات نيست دارد ،ولى به فروش نمىرود مگر به كمتر از قيمت ،آيا واجب است به همان قيمت كم
بفروشد؟
پاسخ :بلى وتأخير آن به جهت انتظار مشترى ديگرى كه قيمت بهترى مىخرد جايز نيست.

5

با آن همه تأكيدى كه براى خواندن نماز اول وقت شده است ،ولى براى پرداخت طلب ديگران ،تأخيرش
واجب است.

6

اگر مديون نمىتواند اداى دين كند ،واجب است به او مهلت داده شود تا بتواند اداى دين كند.

7

اگر مديون قدرت بر اداى دين دارد ،به تعويق انداختن آن معصيت است و اگر قدرت ندارد بر او واجب
است قصد اداى دين را در آينده داشته باشد.

8

آنچه در مغازه از مشترى جا مىماند يا پولى كه اشتباهاً اضافى به انسان داده مىشود بدهى است اگر صاحب
آن را مىشناسيم واجب است به هر نحوى به او پس بدهيم و او را راضى كنيم و اگر او را نمىشناسيم و
اميدى به شناسايى او نداريم بايد از طرف صاحبش به عنوان رد مظالم به فقير صدقه بدهيم.

 -1مجمع المسائل گلپايگانى ،ج  ،2ص  ،85س .201
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .2719
 -3همان ،م .2701
 -4تحريرالوسيله ،ج  ،1ص  ،650م .10
 -5جامع المسائل فاضل ،ج  ،1ص  ،316س .1158
 -6عروهالوثقى ،ج  ،1فى اوقات الواجب ،م .15
 -7بقره280 /؛ مهذب االحكام ،ج  ،21ص .29
 -8كتاب الدين ،ج  ،2ص  ،149م .17
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بدهكار اگر در عسرت است و نمىتواند بدهى خود را بپردازد بر طلبكار حرام است طلب خود را مطالبه
نمايد و بايد مهلت دهد.

1

با مرگ بدهكار ،بدهى مدت دار وى ،نقدى مىشود و پرداخت آن بر ورثه واجب است .لكن در صورت
مرگ طلبكار ،بنا بر مشهور ورثه او بايد تا سر موعد صبر كنند.

2

وجوب رد مظالم

يكى از واجبات رد مظالم است .واژه مظالم جمع مظلمه عبارت است از چيزى كه به ستم يا جهل از كسى
گرفته شده يا تلف شده است و يا اموال حرامى كه انسان صاحبان آن را نمىشناسد .در اين صورت بايد با
اجازه مجتهد جامعالشرايط به فقير بدهد 3.امام صادق (ع) فرمود:
المِرصَادُ قَنطرة عَلى الصّراطِ اليَجُوزها عبدٌ بمظلمة

4

مرصاد پلى است كه از آن بندگانى كه گرفتار مظالم هستند نمىتوانند بگذرند.
پيامبر (ص) فرمود:
مَن كانَت لِاخيهِ عندَهُ مَظلمة فى عِرضٍ او مالٍ فَليَتَحَلَّلها مِنه مِن قَبل أَن يَأتى يَومٌ ليسَ هناك دينارٌ و
الدِرهم...

5

هركس درباره آبرو يا مال برادر دينى خود مظلمهاى در گردن داشته باشد بايد از صاحب حق حالليت بطلبد
قبل از آن كه روزى بيايد كه در آن روز دينار و درهمى نباشد.
يعنى اگر عمل شايستهاى دارد به اندازه همان مظلمه از او گيرند و به صاحب حق دهند و اگر عمل
شايستهاى ندارد از بديهاى صاحب حق گيرند و بر ظالم بار كنند.

6

رد اموال ديگران كه به صورت غصبى تصاحب شده ،واجب است.
رد مظالم واجب فورى است.

7

 -1جامع المسائل فاضل ،ج  ،1ص  ،317س .1159
 -2مهذب االحكام ،ج  ،21ص 17؛ فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .681
 -3رساله دانشجويى ،نهاد رهبرى ،ص 355؛ فرهنگ فقه ،ج  ،4ص .89
 -4نورالثقلين ،ج  ،5ص .573
 -5آثار الصادقين ،ج  ،12ص 224؛ مرآت العقول ،ج  ،10ص 433؛ جامع السعادت ،ج  ،2ص .310
 -6بحاراالنوار ،ج  ،72ص  (243يؤخذ من حسناته فان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه).
 -7فرهنگ فقه ،ج  ،4ص .91
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اموال و بدهىهايى كه انسان از روى ظلم و بىعدالتى از بندگان خدا گرفته و نپرداخته بايد به صاحبان آنها
بدهد .و اگر عين مال تلف يا مصرف شده ،بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد و اگر صاحب آنها را نمىشناسد
اين اموال و بدهيها از مصاديق مجهولالمالك مىشود.

1

آنچه در ماشينهاى عمومى و مسافربرى از مسافران جا مىماند يا در مغازهها از مشترىها جا مىماند يا در
مسافرخانه و امثال آنجا مىماند و پولى كه اشتباهاً و اضافى به انسان داده مىشود و بعد متوجه مىشود ،يا
خسارتى كه شخصى به ديگرى وارد كرده و يا ضرر مالى يا بدنى كه موجب ديه شده و جبران نكرده و
آنچه از اين قبيل امور است ،همه دين است كه اگر طرف را مىشناسد واجب است به هر نحو او را راضى
كند و اگر او را نمى شناسد بايدپس از يأس از شناسايى صاحب آن ،به عنوان مجهول المالك و مظالم عباد
به فقير غير سيد صدقه داده شود.
پرسش :در دوران كودكى با بسيارى از كودكان و همبازىها دعوا و شوخى مىكرديم كه گاهى منجر به
شكستن بينى ،سر يا در رفتن انگشت دست گرديده است ،آيااكنون نسبت به آن افراد ضامن هستيم؟ و در
صورتى كه آنان را نمىشناسيم چه بايد بكنيم؟
پاسخ :بله ضامن هستيد و تا امكان دارد ،بايد آنها را پيدا كنيد و اگر امكان دسترسى نبود ،به مقدار ديه آنها
با اجازه حاكم شرع ردّ مظالم بدهيد.

2

پرسش :گاهى نزد كارمند بانك پول اضافى مىآيد و مىداند كه مراجعين اشتباهاً اضافه دادهاند ،وظيفه
چيست؟
پاسخ :در فرض سؤال كه از شناسايى صاحب آن مأيوس هستند بايد به فقير غير سيد صدقه بدهند.
پرسش :شخصى از دنيا رفته و مقدارى مظالم عباد به ذمّه اوست و مقدارى هم اموال موجود هست كه ورثه
او مىدانند مال مردم است ولى صاحب آن را نمىشناسند وظيفه چيست؟
پاسخ :در فرض سؤال آنچه كه يقين دارند به مردم بدهكار و به ذمه او بوده است و طلبكارها معلوم نيستند
بايد از اصل مال او به غير سيد صدقه دهند و اموالى كه موجود است بعد از فحص و يأس از پيدا شدن
صاحبان آنها به عنوان مظالم عباد به فقرا بدهند و احتياطاً از حاكم شرع يا نماينده او اجازه بگيرند.

 -1جامع المسائل فاضل ،ج  ،2ص .396
 -2استفتائات بهجت ،ج  ،4س .5848
 -3جامع المسائل فاضل ،ج  ،2ص  ،398س .1186
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3

پرسش :چگونه خود را از زير دين شخصى كه او را مضروب نموده و االن به او دسترسى ندارم بيرون
بياورم؟
پاسخ :اگر به هيچ وجه به او دسترسى نداريد ،بايد به مقدار ديه وارده با اجازه از حاكم شرع از طرف او ردّ
مظالم دهيد.

1

پرسش :اگر صاحب حق زنده نباشد آيا مىشود آن مال را صدقه داد؟
پاسخ :بايد به ورثه او داد و اگر ورثه او شناختهنشود از طرف صاحب مال مىتوان صدقه داد.

2

پرسش :مقدارى از اموال پدر و مادرم را بيهوده مصرف كردهام و حال پشيمانم .آيا بايد از اموال خودم به
پدر و مادرم بدهم؟
پاسخ :بايد حق آنها را بدهيد يا حالليت بطلبيد.

3

پرسش :اگر شخصى پسربچهاى را در سنين  12 -14سالگى كتك زده باشد و آن بچه هنوز بالغ نشده آيا
بايد از آن كودك حالليت بطلبد يا از پدر و مادر او؟
پاسخ :بايد از پدر و مادر او حالليت بطلبد و احتياطاً هنگامى كه كودك بالغ شد از خود او نيز حالليت
بخواهد.

4

وجوب دفاع از سرزمين اسالمى

دفاع از اسالم و سرزمينهاى اسالمى دربرابر دشمن كه موجوديت اسالم را تهديد مىكند و يا قصد استيال
بر بالد اسالم و ناموس و اموال مسلمين را دارد بر هر مكلف واجب است.

5

اگر دشمن بر بالد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد ،واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن به هر
وسيلهاى كه امكان داشته باشد ،از بذل جان و مال .و در اين امر احتياج به اذن حاكم شرع نيست.

6

اگر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استيال بر بالد مسلمين را كشيدهاند ،چه بدون واسطه يا به واسطه
عمّال خود از خارج يا داخل ،واجب است دفاع از ممالك اسالمى كنند ،به هر وسيلهاى كه امكان داشته
باشد.

1

 -1استفتائات بهجت ،ج  ،4س .5827
 -2استفتائات جديد مكارم ،ج  ،2ص .522
 -3همان.
 -4همان ،ج  ،1ص  ،522س .1715
 -5فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .636
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .2826
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اگر در داخل ممالك اسالمى نقشههايى از طرف اجانب كشيده شده باشد كه خوف آن باشد كه تسلط بر
ممالك اسالمى پيدا كنند ،واجب است بر مسلمانان با هر وسيلهاى كه ممكن است ،نقشه آنها را به هم
بزنند ،و جلوگيرى از توسعه نفوذ آنها كنند.

2

اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى اجانب ،خوف آن باشد كه تسلط بر بالد مسلمين
پيدا كنند ،واجب است بر مسلمانان ،دفاع به هرنحو كه ممكن است ،و قطع ايادى اجانب .چه عمال داخلى
باشند ،يا خارجى.

3

اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادى وارد شود و موجب
اسارت تجارى و اقتصادى شود ،واجب است قطع اينگونه روابط ،و حرام است اين نحو تجارت.

4

دفاع بر همه واجب است ،اگر دفاع بر همه واجب شد مقدمات دفاع هم بايد فراهم شود .اين طور نيست
كه دفاع واجب باشد و ندانيم چه طور دفاع كنيم.

5

وجوب توبه

توبه بازگشت گنهكار به سوى خداوند غفور است كه با ندامت از گناه و تصميم بر عدم ارتكاب مجدد
تحقق مىيابد.

6

توبه از اهم واجبات الهى است كه در قرآن و روايات با تأكيد فراوان به آن سفارش شده است ،به ويژه براى
مريض.

7

توبه گاهى به صرف ندامت و تصميم بر ترك گناه محقق مىشود و گاه عالوه بر دو امر فوق ،نياز به جبران
دارد ،چه در حق اهلل (مثل نماز ،زكات و خمس) و چه در حق الناس (مانند خوردن مال مردم و .)...
توبه و پشيمانى از غيبت واجب است و احتياط مستحب آن است كه از غيبت شده ،اگر فسادى بر آن
مترتب نگردد ،حالليت بطلبد و يا براى او استغفار كند.

8

 -1همان ،م .2827
 -2همان ،م .2828
 -3همان ،م .2829
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .2831
 -5صحيفه نور ،ج  ،19ص .280
 -6فرهنگ فقه ،ج  ،2ص 653؛ شرح باب حاديعشر ،وظيفتان ،االول فى وجوب التوبه و هو ندم على القبيح فىالماضى والترك له فى
الحال و العزم على عدم المعاوده اليه فى االستقبال.
 -7همان.
 -8منهاج الصالحين ،ج  ،1فى التقليد ،م .29
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وجوب پوشش

پرسش :از چه زمانى رعايت حجاب بر دختر واجب مىشود؟
پاسخ :زمانى كه يكى از نشانههاى بلوغ در دختر آشكار شود ،رعايت حجاب واجب مىشود.

1

پوشاندن عورت از پسربچهها و دختربچههاى مميز ،به ويژه آنهايى كه در آستانه بلوغند ،بر مردان و زنان
واجب است.

2

واجب است انسان وقت تخلى و مواقع ديگر عورت خود را از كسانىكه مكلفند ،اگرچه مثل خواهر و مادر
با او محرم باشند ،و همچنين از ديوانه مميز و بچههاى مميز كه خوب و بد را مىفهمند بپوشاند ،ولى زن و
شوهر الزم نيست عورت خود را از يكديگر بپوشانند.

3

خانمها بايد عورت خود را از زنهاى ديگر بپوشانند ولى پوشاندن بقيه بدن واجب نيست ،مگر آن كه در
معرض نگاه با ريبه باشد.

4

اگر خانمى بداند كه خانم ديگرى به قصد لذت به بدن او نگاه مىكند ،واجب است بدن خود را از آن خانم
بپوشاند.

5

پوشاندن عورت زن از زنان ديگر واجب است اگرچه بدون قصد لذت نگاه كنند مگر در حال اضطرار.
بنابراين راههاى جلوگيرى از حاملگى كه مستلزم نگاه كردن به عورت زن باشد و بعضى عكسهاى
راديولوژى از رحم يا قرار دادن دستگاه داخل رحم كه مستلزم كشف عورت است غير از حالت اضطرار
جايز نيست و بايد اجتناب شود.

6

زن بايد چهره آرايش كرده خود را از نامحرم بپوشاند.

7

قرآن از زنان مسلمان خواسته است تا زينت خود را از نامحرمان بپوشانند.

8

آنچه عرفاً زينت محسوب مىشود بايد از نگاه نامحرم پوشيده شود.
 -1توضيح المسائل مراجع ،ج  ،2م .2252
 -2عروة الوثقى ،ج  ،1ص  ،164م  1تا 3؛ تحريرالوسيله ،ج  ،1ص .17
 -3توضيحالمسائل مراجع ،م 57؛ مستدرك عروةالوثقى ،ج  ،1ص 185؛ فرهنگ فقه ،ج  ،2ص .282
 -4عروة الوثقى ،ج  ،1فى الستر و الساتر ،قبل از م 1؛ احكام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعى آنان ،ص .129
 -5توضيح المسائل مراجع ،م 2436؛ عروة الوثقى ،ج  ،1فى الستر و الساتر ،قبل از م 1؛ احكام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعى آنان،
ص .129
 -6همان.
 -7اجوبة االستفتائات ،س 1220؛ استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،2س .21
 -8نور.31 /
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پرسش :زيور آالت زنان ،اگر در معرض ديد نامحرم باشد ،چه حكمى دارد؟
پاسخ :بايد از ديد نامحرم پوشانده شود.

1

آيات عظام تبريزى ،مكارم و نورى :پوشاندن زيورآالت پنهانى (مانند دستبند و النگو و گردنبند) از ديد
نامحرم واجب است ،ولى پوشاندن حلقه ازدواج و انگشتر واجب نيست.
پوشاندن پشت و روى پا در مقابل نامحرم واجب است.

2

3

بر زن واجب است تمام بدن خود را از نامحرم بپوشاند ،ولى پوشاندن صورت به مقدارى كه در وضو شسته
مىشود و دستها تا مچ واجب نيست.

4

پرسش :آيا زير چانه نيز بايد از نامحرم پوشانده شود؟
پاسخ :همه مراجع به جز سيستانى :آرى ،زير چانه جزء گردى چهره نيست و بايد در برابر نامحرم پوشانده
شود.

5

آية اهلل سيستانى :آن قسمت از چانه و زير چانه كه در هنگام پوشيدن مقنعه به طور معمول پوشانده
نمىشود ،حكم گردى صورت را دارد.
پوشاندن مو از نامحرم واجب است.

6

7

اگر زن بفهمد زنى يا مرد مَحرمى (بجز همسر) با قصد لذّت به او نگاه مىكند ،بايد تمام بدن را از او
بپوشاند.

8

پرسش :اگر موى زنى به طور غيرعمد بيرون باشد و يا به طور سهوى چادر كنار برود ،آيا گناه كرده است؟
پاسخ :اگر بدون توجه و به طور غير عمد باشد ،گناه نكرده است و از زمانى كه متوجه شد ،بايد خود را در
برابر نامحرم بپوشاند.

9

 -1تعليقات على العروه ،الستر ،م 1؛ توضيح المسائل فاضل ،م .796
 -2استفتائات مكارم ،ج  ،1س 801؛ صراط النجاة ،ج  ،1س  823 ،822و .824
 -3استفتائات صافى ،ج  ،1س 1706؛ اجوبة االستفتائات ،س .438
 -4تحريرالوسيله ،ج  ،2كتاب النكاح ،ص  ،244م 23؛ توضيح المسائل مراجع ،م .2435
 -5توضيح المسائل مراجع ،م 789؛ اجوبة االستفتائات ،س .439
 -6استفتاءاز دفتر آية اهلل سيستانى.
 -7فرهنگ فقه ،ج  ،2ص .284
 -8تحريرالوسيله ،ج  ،2كتاب النكاح ،ص  ،244م .23
 -9توضيح المسائل مراجع ،م .2435
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وجوب حفظ و رد امانت

حفظ مالى كه نزد كسى به امانت گذاشته شده واجب و كوتاهى در نگهدارى آن حرام و ضمان آور است.

1

ردّ امانت واجب فورى است.
شخصى كه وديعهاى را مىپذيرد واجب است درحد متعارف از آن نگهدارى و حفاظت كند .مثلًا كتاب را
درمعرض رطوبت ويا در دسترس اطفال قرار ندهد ،و يا جواهرات و اشياء قيمتى را در صندوق محكمى
قرار دهد  ....و اگر كوتاهى كند و ضررى به امانت برسد ضامن است.

2

در راه حفظ وديعه از دست دزدان و ظالمان در صورت ضرورت دروغ و حتى قسم دروغ هم جائز ،بلكه
واجب است.

3

در سه مورد واجب است هر چه زودتر ،امانت را به صاحبش برگردانند:
الف) صاحب امانت ،آن را مطالبه كند.
ب) شرائط به گونهاى باشد كه احتمال دزديده شدن ،از بين رفتن ،آتش گرفتن و  ....در بين باشد.
ج) نشانههاى مرگ در شخص امانت گيرنده بروز كند.

4

كسى كه نمىتواند از امانت نگهدارى كند ،بنا بر احتياط واجب نبايد قبول كند.

5

كسى كه چيزى را امانت مىگذارد ،هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بگيرد و كسى كه امانت را قبول
مىكند ،هر وقت بخواهد مىتواند آن را به صاحبش برگرداند.

6

اگر امانتدار براى امانت ،جاى مناسبى ندارد ،بايد جاى مناسبى تهيه كند ،مثلًا اگر پول است و در خانه
نمىتواند نگهدارى كند ،بايد به بانك بسپارد.

7

وجوب حفظ و رد عاريه

عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض ،چيزى هم از او
نگيرد.

8

 -1فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .317
 -2تحريرالوسيله ،كتاب الوديعة ،ج  ،2ص  ،100م .7
 -3همان ،ص  ،101م .10
 -4كتاب الوديعة ،مساله  ،18 ،17 ،15ج  ،2ص  103و .104
 -5توضيح المسائل مراجع ،م .2330
 -6همان ،م .2332
 -7همان ،م .2334
 -8همان ،م .2344
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كسى كه چيزى عاريه داده هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت
بخواهد مىتواند آن را پس دهد.

1

در صورتى كه عاريه به شرط ضمان باشد و تلف شود ،عاريه گيرنده ضامن است.

2

اگر در نگهدارى از عاريه كوتاهى كرده و يا در استفاده از آن زياده روى كرده باشد بايد خسارت آن را
بپردازد.

3

اگر عاريه دهنده بميرد ،عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.

4

چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمىتواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.

5

وجوب احترام به تربت امام حسين (ع)

احترام نمودن و بزرگ داشتن تربت مقدس امام حسين (ع) واجب و نجس كردن آن حرام مىباشد و هرگاه
نجس شود تطهير آن واجب است.

6

تربت قبرمطهر پيامبر (ص) و سايرمعصومان (عليهم السالم) محترم است و نجس كردن يا استنجاء به آن
حرام است و ازاله نجاست از آن در صورت نجس شدن واجب است.

7

واجبات خريد و فروش

بر هر كسى كه خودش به تجارت و ساير انواع كسب اشتغال دارد واجب است احكام و مسائل مربوط به
آن را فرا بگيرد تا صحيح آن را از فاسدش بشناسد و از ربا در امان بماند.

8

بر كسى كه جز از راه خريد و فروش نتواند مخارج زندگى خود را تأمين كند واجب است با خريد و
فروش زندگى خود را به دست آورد و محتاج ديگران نشود.

9

اگر متاع مشتمل بر عيب مخفى باشد بايد آن را به مشترى بگويد.

10

 -1توضيح المسائل مراجع ،م .2353
 -2همان ،م .2349
 -3همان ،م .2349
 -4همان ،م .2351
 -5همان ،م .2358
 -6عروة الوثقى ،فى احكام النجاسات ،م 25؛ تحريرالوسيله ،ج  ،1فى احكام النجاسات.
 -7جواهر ،ج  ،2ص 51؛ عروة الوثقى ،ج  ،1ص 90؛ فرهنگ فقه ،ص .436
 -8توضيح المسائل مراجع ،م .2051
 -9همان ،م .2053
 -10جامع عباسى ،ص .480
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كسب مال بايد از راه حالل و مشروع باشد.
واجبات بيمار

بر بيمار واجب است در صورت بيم بر جان خود ،به سبب ترك درمان ،خود را درمان كند ،در اين صورت
بر پزشك نيز درمان او واجب خواهد بود.

1

در حال بيمارى تكاليف زير از بيمار ساقط است :جهاد در صورت عجز از جنگيدن ،روزه رمضان.
در مواردى بيمارى سبب انتقال تكليف به بدل آن مىشود مانند موردى كه استعمال آب براى شخصى به
جهت بيمارى ضرر داشته باشد در اين صورت وظيفه مكلف براى نماز تيمم بدل از وضو و غسل خواهد
بود و كسى كه بر اثر بيمارى ناتوان از ايستادن است نشسته و در صورت ناتوانى بر نشستن ،بايد خوابيده
نماز بخواند.

2

وجوب حفظ آبرو

آبرو و ناموس آدمى همچون جان او از حرمت ويژهاى برخوردار است .از اين رو حفظ آن در برابر تعرض
كننده به آن واجب است .خواه نسبت به آبروى خود انسان باشد يا آبروى مسلمان ديگر.

3

اسالم براى آبروى انسان مسلمان همانند جان او ارزش ويژهاى قائل شده است .تا آنجا كه دفاع از آبرو را
واجب دانسته 4.و نيز ترك مهمترين واجبات را در راستاى حفظ آن روا داشته است .براى مثال ،رفتن به
حج ،ادامه نماز ،فراهم آوردن آب براى وضو و غسل و يا امر به معروف و نهى از منكر ،اگر موجب به خطر
افتادن آبروى انسان مسلمان شود از وجوب مىافتد.
امام صادق (ع) فرمود:
مَنْ كَسَرَ مُؤْمِناً فَعَلَيْهِ جَبْرُه

5

هركس حيثيت مؤمنى را بشكند بر او واجب است كه آن را جبران نمايد.
دفاع از آبرو و ناموس درصورت علم يا ظنبه سالمت جان واجب است.

6

براى حفظ آبرو در برخى از موارد همچون اثبات زنا ،چهار شاهد الزم است.
 -1فرهنگ فقه ،ج  ،2ص  208و ج  ،3ص .598
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .669
 -3فرهنگ فقه ،ج  ،1ص  98و ج  ،3ص .386
 -4همان.
 -5بحاراالنوار ،ج  ،66ص .166
 -6فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .637
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نيابت در واجبات

شخص مكلف تا زنده است بايد نمازهاى واجبش را خودش به هر نحو كه مىتواند انجام دهد و نيابت از
مكلف زنده در واجبات از قبيل نماز و روزه حتى در فرض ناتوانى او در به جا آوردن آنها صحيح نيست
مگر حج كه در صورت استقرار آن بر ذمه و عدم توانايى مكلف بر انجام دادن آن و يأس از برطرف شدن
عذر تا آخر عمر ،فردى ديگر مىتواند آن را به نيابت از وى انجام دهد و چنانچه پس از انجام دادن نايب
عذر مكلف برطرف شود بنا بر مشهور واجب است خود آن را به جا آورد.

1

بعد از مرگ انسان ،مىشود براى نماز و عبادتهاى ديگر او كه در زندگى به جا نياورده ،ديگرى را اجير
كنند يعنى به او مزد دهند كه آنها را به جا آورد و اگر كسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد ،صحيح است.

2

اجير بايد موقع نيت ،ميت را معين نمايد و الزم نيست اسم او را بداند ،پس اگر نيت كند از طرف كسى
نماز مىخوانم كه براى او اجير شدهام ،كافى است.

3

اجير بايد خود را به جاى ميت فرض كند و عبادتهاى او را قضا نمايد و اگر عملى را انجام دهد و ثواب
آن را براى او هديه كند كافى نيست.

4

كسى كه ديگرى را براى نمازهاى ميت اجير كرده اگر بفهمد كه عمل را به جا نياورده ،يا باطل انجام داده
بايد دوباره اجير بگيرد.

5

كسى را كه عذرى دارد و مثلًا نشسته نماز مىخواند نمىشود براى نمازهاى ميت اجير كرد ،بلكه بنا بر
احتياط واجب بايد كسى را هم كه با تيمم يا جبيره نماز مىخواند اجير نكنند.

6

مرد براى زن و زن براى مرد مىتواند اجير شود ،و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز بايد به تكليف
خود عمل نمايد.

7

 -1همان ،ص 338؛ اجوبة االستفتائات ،س .709
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .1533
 -3همان ،م .1536
 -4همان ،م .1537
 -5همان ،م .1539
 -6همان ،م .1541
 -7همان ،م .1542
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اگر كسى اجير شود كه مثلًا در مدت يك سال نمازهاى ميت را بخواند و پيش از تمام شدن سال ،بميرد بايد
براى نمازهايى كه مىدانند به جا نياورده ،ديگرى را اجير نمايند بلكه براى نمازهايى كه احتمال مىدهند به
جا نياروده بايد بنابر احتياط واجب اجير بگيرند.

1

كسى را كه براى نمازهاى ميت اجير كردهاند ،اگر پيش از تمام كردن نمازها بميرد و اجرت همه آنها را
گرفته باشد ،چنانچه شرط كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند ،بايد اجرت مقدارى را كه نخوانده
از مال او به ولى ميت بدهند ،مثال اگر نصف آنها را نخوانده ،بايد نصف پولى را كه گرفته از مال او به ولى
ميت بدهند ،و اگر شرط نكرده باشند ،بايد ورثهاش از مال او اجير بگيرند ،اما اگر مال نداشته باشد بر ورثه
او چيزى واجب نيست.

2

اگر اجير پيش از تمامكردن نمازهاى ميت بميرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد ،بايد از مال او براى
نمازهايى كه اجير بوده ديگرى را اجير نمايند و اگر چيزى زياد آمد ،در صورتى كه وصيت كرده باشد و
ورثه اجازه بدهند براى تمام نمازهاى او اجير بگيرند و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز خودش
برسانند.

3

نيابت درجميع مستحبات جايز است همانطورىكه نيابت از اموات در واجبات و مستحبات الزم نيست مرد
باشد ،بنابراين زن مىتواند از طرف مرد در مواردى كه نيابت جايز است ،نيابت كند.

4

واجبات ذبح

سر بريدن حيوان پنجشرط دارد :اول :كسى كه سر حيوان را مىبرد چه مرد باشد چه زن ،بايد مسلمان باشد
و اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر (ص) نكند و بچه مسلمان هم اگر مميز باشد يعنى خوب و بد را بفهمد،
مىتواند سر حيوان را ببرد .دوم :سر حيوان را با چيزى ببرند كه از آهن باشد ،ولى چنانچه آهن پيدا نشود و
طورى باشد كه اگر سر حيوان را نبرند مىميرد ،با چيز تيزى كه چهار رگ آن را جدا كند مانند شيشه و
سنگ تيز ،مى شود سر آن را بريد .سوم :در موقع سر بريدن جلوى بدن حيوان رو به قبله باشد و كسى كه
مىداند بايد رو به قبله سر ببرد اگر عمدا حيوان را رو به قبله نكند ،حيوان حرام مىشود ،ولى اگر فراموش
كند ،يا مساله را نداند ،يا قبله را اشتباه كند ،يا نداند قبله كدام طرف است ،يا نتواند حيوان را رو به قبله كند،

 -1توضيح المسائل مراجع ،م .1547
 -2همان ،م .1548
 -3همان ،م .1549
 -4عروة الوثقى ،ج  ،2ص  ،506م .5

113

اشكال ندارد .چهارم :وقتى مىخواهد سر حيوان را ببرد يا كارد به گلويش بگذارد به نيتسر بريدن ،نام خدا
را ببرد و همين قدر كه بگويد« :بسم اهلل» كافى است واگر بدون قصد سر بريدن ،نام خدا را ببرد ،آن حيوان
پاك نمىشود و گوشت آن هم حرام است ،ولى اگر از روى فراموشى نام خدا را نبرد ،اشكال ندارد.
پنجم :حيوان بعد از سر بريدن بايد حركتى بكند ،اگرچه مثال چشم يا دم خود را حركت دهد ،يا پاى خود
را به زمين زند كه معلوم شود زنده بوده است.

1

وجوب فراگيرى علوم

ياد گرفتن و ياد دادن علوم و صنايعى كه مورد نياز عموم مردم است ،و همچنين علوم و صنايعىكه سبب
قوت وشوكت جامعه مسلمين و برترى قواى دفاعى آنها بر كفار مىشود ،بر همه واجب مؤكد است ،به
وجوب كفايى.

2

واجبات سياسى

بر تجار مسلمان واجب است كه از رخنه كردن بيگانگان در امور تجارت جلوگيرى نمايند و نگذارند
بيگانگان زمام امور اقتصادى مسلمين را به دست بگيرند.

3

بر مسلمانان الزم است كه حقوق و روابط اجتماعى خود را طبق احكام اسالم تنظيم كنند و از سنتهاى
بيگانگان جداً پرهيز نمايند.

4

وظيفه هر مسلمان است كه در بهبودى امور و وضع معاش مسلمانان اهتمام نمايد.

5

اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين بر هر مكلفى ولو اين كه فقيه باشد ،واجب است و براى
هيچكس جايز نيست كه با واليت با اين بهانه كه خودش شايستهتر است مخالفت نمايد.

6

برائت از دشمنان خدا و اولياء او به معناى بيزارى قلبى از آنان و عمل بهمقتضاى آن در رفتار و گفتار
همچون دورى گزيدن از آنان و لعن و نفرين آنان (كه در اصطالح تبرى مىگويند) واجب است.

 -1توضيح المسائل مراجع ،م 2594؛ فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .702
 -2مجمع المسائل گلپايگانى ،ج  ،1ص 532؛ استفتائات آية اهلل جناتى ،ج  ،3ص .402
 -3همان ،ص .533
 -4همان ،ص .534
 -5همان ،ص .535
 -6اجوبة االستفتائات ،س .65
 -7فرهنگ فقه ،ج  ،2ص .86
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7

اگر بعض رؤساى ممالك اسالمى يا بعض وكالى مجلس موجب نفوذ اجانب شود ،چه نفوذ سياسى ،يا
اقتصادى يا نظامى كه مخالف مصالح اسالم و مسلمانان است ،به واسطه خيانت از مقامى كه دارد ،هر مقامى
كه باشد عزل مى شود .اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده! بر مسلمانان الزم است او را مجازات
كنند ،به هر نحوى كه ممكن شود.

1

واجبات نظامى

اطاعت از فرمانده بر رزمندگان واجب است.

2

جهاد دفاعى بر هر فرد توانمندى اعم از مرد و زن ،پير و جوان واجب است.
دفاع از مال خود يا مال مؤمن در برابر غارتگر واجب است.

3

4

بر تمام افرادى كه توانايى و قدرت يادگيرى فنون نظامى را دارند و احتمال مىرود كه به شركت آنها در
جبهه دفاع از اسالم و كشور اسالمى نياز باشد ،آموزش نظامى واجب است.

5

پرسش :آيا رفتن به سربازى براى مشموالنى كه مشكالتى دارند ،از نظر شرعى الزم است؟
پاسخ :بايد به سربازى بروند يا مطابق مقررات معافى بگيرند و تخلف جايز نيست.

6

وجوب صله رحم

پيامبر اكرم (ص) فرمود:
سِرْ سِنِينَ بَرَّ وَالِدَيْكَ سِرْ سَنَة صِلْ رَحِمَكَ

7

سالها راه بپيما و به پدر و مادر نيكوئى كن و راه يك سال را برو و خويشاوندان را دل به دست آر.
صله رحم واجب است.

8

پرسش :صله رحم چيست و چه كسانى جزو ارحام محسوب مىشوند؟
پاسخ :صله رحم پيوند با خويشاوندان است كه گاه با ديدن آنها حاصل مىشود ،گاه با نامه ،گاه با تماس
تلفنى ،هديه دادن ،ميهمانى دادن يا طرق ديگر و خويشاوندان دور را شامل نمىشود.
 -1توضيح المسائل مراجع ،ج  ،2م .2833
 -2فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .143
 -3همان ،ص .144
 -4فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .145
 -5احكام زندگى ،محمدحسين فالح زاده ،ص .165
 -6استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،1ص .502
 -7من اليحضره الفقيه ،ج  ،4ص 361؛ مصادقة االخوان ،ص .58
 -8استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،1ص  ،487س .17
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1

پرسش :خويشاوندانى كه قطعرحم با آنان جايزنيست ،چه كسانىاند؟
پاسخ :ارحام كسانى هستند كه در مراتب ارث واقع مىشوند مانند :پدر ،مادر ،برادر ،خواهر و فرزندان آنان
و نيز عمو ،عمه ،خاله ،دايى و فرزندان آنان 2.آية اهلل جوادى آملى تحت عنوان مراتب خويشاوندى به
موضوع فوق اشاره نموده و مىفرمايد :اولين مرحله خويشاوندى پدر و مادرند سپس برادر و خواهر سپس
ديگر بستگان.

3

پرسش :برخى از بستگان و خويشاوندان ما به طور كلى به نماز و روزه و ساير واجبات توجهى ندارند و
اموالشان نيز حرام و يا مشكوك است و هيچ گونه نصيحت و موعظهاى در آنها اثر نمىكند ،آيا معاشرت با
آنان جايز است؟
پاسخ :معاشرت با آنان اشكال ندارد به ويژه اگر باعث هدايت آنان بشود و تا هنگامى كه يقين نداريد غذاى
مورد استفاده ،از مال حرام است تصرف در آن جايز است.

4

پرسش :هر چند وقت الزم است صله رحم صورت گيرد؟
پاسخ :به مقدارى كه عرفاً قطع رحم شمرده نشود.

5

پرسش :آيا خويشاوندان زن از ارحام شوهر محسوب مىشوند كه صله با آنان واجب باشد يا خير؟ و همين
طور خويشاوندان شوهر از ارحام زن محسوب مىشوند يا خير؟
پاسخ :خويشاوندان زن يا شوهر جزو ارحام ديگرى محسوب نمىشوند.

6

مرز صله رحم

پيوند خويشاوندى تنها به بستگان خوب و با ايمان اختصاص ندارد بلكه وظيفه اخالقى ،الهى و فراگير
است .از اين رو چنانچه پدر و مادر و ديگر خويشاوندان مؤمن نباشند ،احترامشان واجب و بر رفع نيازهاى
آنان بايد اقدام نمود .اين ارتباط تا جايى است كه به ديگر احكام دينى آسيبى نرساند ولى اگر بر اثر اين

 -1استفتائات مكارم ،ج  ،3ص  ،610س 1752؛ استفتائات تبريزى ،ص  ،520س 2189؛ جامع المسائل فاضل ،ج  ،1س .1772
 -2رساله دانشجويى ،ج  ،16ص .317
 -3مفاتيح الحياة ،ص .219
 -4استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،1س 3؛ استفتائات جديد مكارم ،ج  ،1س .1156
 -5استفتائات جديد تبريزى ،ص  ،501س .2190
 -6جامع المسائل فاضل ،ج  ،1ص  ،494س 1773؛ البته آية اهلل جوادى آملى ،فرموده اند :بستگان سببى به وسيله ازدواج ملحق به
بستگان نسبى مىشوند( مفاتيح الحياة ،ص .)219
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ارتباط ،ديگر احكام دين در خطر قرار گيرد ،نه تنها ارتباط با بستگان غير متدين الزم نيست ،بلكه گاهى
جايز هم نيست .مانند اين كه ارتباط با آنان زمينه كفر انسان را فراهم مىنمايد.

1

وجوب امر به معروف و نهى از منكر

امر به معروف و نهى از منكر از مهمترين اصول عملى اسالم و كليد تحقق احكام الهى و ضامن اجراى
ارزشهاى اسالمى است.
امام خمينى (ره) مىفرمايد:
امر به معروف و نهى از منكر از امورى است كه بر همه كس واجب است ،چيزى نيست كه بر يكى واجب
باشد و بر ديگرى نه.

2

و در جملهاى ديگر مىفرمايد:
جلوگيرى از منكرات بر همه مسلمين واجب است و موظفيم امر به معروف كنيم.

3

هركدام از امر به معروف و نهى از منكر به واجب و مستحب تقسيم مىشود؛ پس چيزىكه عقلًا يا شرعاً
واجب است ،امر به آن واجب مىباشد و چيزى كه عقلًا قبيح يا شرعاً حرام است نهى از آن واجب مىباشد
و چيزى كه مستحب باشد امر به آن مستحب و آنچه كه مكروه باشد نهى از آن نيز مستحب است.

4

امر به معروف و نهى ازمنكر با شرايطى واجب و ترك آن معصيت است و در مستحبات و مكروهات ،امر و
نهى مستحب است.

5

امر به معروف و نهى از منكر واجب كفايى مىباشد ،و در صورتى كه بعضى از مكلفين قيام به آن كنند ،از
ديگران ساقط است .و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلفين باشد،
واجب است اجتماع كنند.

6

امر به معروف و نهى از منكر گاهى بر افراد واجب عينى است مانند جايى كه سخن فرد خاصى مؤثر است.
اگر بعضى امر و نهى كنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند كه امر يا نهى آنها مؤثر است ،واجب
است امر و نهى كنند.

1

 -1مفاتيح الحياة ،جوادى آملى ،ص .219
 -2صحيفه نور ،ج  ،11ص .84
 -3همان ،ج  ،13ص .470
 -4تحريرالوسيله ،كتاب االمر بالمعروف ،القول فى اقسامها ،م .1
 -5توضيح المسائل مراجع ،م .2786
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .2787
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در واجب بودن امر به معروف و نهى ازمنكر چند چيز شرط است :اول آنكه كسىكه مىخواهد امر و نهى
كند ،بداند كه آنچه شخص مكلف به جا نمىآورد ،واجب است بجا آورد ،و آنچه بجا مىآورد ،بايد ترك
كند .و بر كسى كه معروف و منكر را نمىداند ،واجب نيست .دوم آنكه احتمال بدهد امر و نهى او تاثير
مىكند .پس اگر بداند اثر نمىكند ،واجب نيست .سوم آنكه بداند شخص معصيت كار بنا دارد كه
معصيتخود را تكرار كند .پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح بدهد كه تكرار نمىكند ،واجب
نيست .چهارم آنكه در امر و نهى مفسدهاى نباشد .پس اگر بداند يا گمان كند كه اگر امر يا نهى كند ،ضرر
جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل توجه به او مىرسد ،واجب نيست .بلكه اگر احتمال صحيح بدهد كه
از آن ،ترس ضررهاى مذكور را پيدا كند ،واجب نيست ،بلكه اگر بترسد كه ضررى متوجه اطرافيان او شود،
واجب نيست .بلكه با احتمال وقوع ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنين،
واجب نمىشود.

2

اگر معروف يا منكر از امورى باشد كه شارع مقدس به آن اهميت زيادمىدهد ،مانند اصول دين يا مذهب و
حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احكام ضروريه ،بايد مالحظه اهميت شود ،و مجرد ضرر،
موجب واجب نبودن نمىشود .پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضروريه
اسالم بر بذل جان و مال ،واجب است بذل آن.

3

اگر احتمال صحيح داده شود كه سكوت موجب آن مىشود كه منكرى معروف شود يا معروفى منكر شود،
واجب است خصوصا بر علماى اعالم اظهار حق و اعالم آن ،و جايز نيست سكوت كنند.

4

امر به معروف ونهى ازمنكر به صنف خاصى از مردم اختصاص ندارد بلكه اگر شرايط فراهم باشد بر همه
قشرهاى جامعه واجب است.

5

 -1همان ،م .2788
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .2791
 -3همان ،م .2792
 -4همان ،م .2794
 -5اليختص وجوب االمربالمعروف والنهى عن المنكر بصنف من الناسدون صنف ،بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة علىالعلماء
وغيرهم ،والعدول والفساق ،والسلطان والرعية ،واالغنياء والفقراء؛ توضيح المسائل مراجع ،ج  ،2ص  642و 782؛ منهاج الصالحين ،ج  ،1م
.1272
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لزوم اذن پدر

دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است يعنى مصلحت خود را تشخيص مىدهد ،اگر بخواهد شوهر
كند ،چنانچه باكره باشد ،بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد و اجازه مادر و برادر الزم نيست.

1

پرسش :آيا دخترىكه درآمد دارد و مستقل است مىتواند بدون اجازه پدرش ازدواج كند؟
پاسخ :بايد با اجازه پدر يا جد پدرى باشد.

2

پرسش :دخترى كه بيش از  30سال دارد و هنوز باكره است ،آيا براى ازدواج نياز به اجازه پدر دارد؟
پاسخ :باال بودن سن دختر ،اعتبار اذن پدر يا جد پدرى را ساقط نمىكند.

3

پرسش :آيا دخترىكه درآمد دارد و مستقل است مىتواند بدون اجازه پدرش ازدواج كند؟
پاسخ :خير ،اجازه پدر يا جد پدرى الزم است.

4

در موارد زير اذن پدر يا جد ساقط است:
 . 1هرگاه دختر نياز به ازدواج داشته باشد و پدر يا جد ،او را از ازدواج با هم كفو يعنى هم شأن شرعى و
عرفى او منع كند.
 .2پدر و جد پدرى زنده نباشند.
 .3پدر و جد پدرى صالحيت اذن نداشته باشند.
 .4دختر نياز به ازدواج داشته باشد و پدر يا جد غايب باشند و امكان اجازه گرفتن نباشد.

5

 .5پدر و جد پدرى مسلمان نباشند.
 . 6دخترى كه بعد از ازدواج و عروسى از همسرش طالق گرفته يا همسرش از دنيا رفته براى ازدواج با فرد
ديگر نياز به اذن پدر ندارد.
وجوب ديه

ديه عبارت است از اموالى معين در شرع كه به سبب آسيب زدن به انسان آزاد ،اعم از جان ،اعضا و منافع بر
ذمه جانى ثابت مىشود.

 -1توضيح المسائل مراجع ،م 2376؛ توضيح المسائل امام( ره) ،بخش متفرقه ،س .94
 -2همان.،
 -3استفتاء از دفاتر مراجع.
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .2376
 -5عروةالوثقى ،ج  ،2كتاب النكاح ،فى اولياء العقد ،م 9؛ تحريرالوسيله ،ج  ،2فى اولياء العقد ،م .2
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ديه جان :ديه در جنايت عمد ،در صورت عدم امكان قصاص يا توافق بر سر پرداخت ديه و نيز درجنايت
شبه عمد ،1برعهده جانى است.
ديه اعضا :اعضايى كه در بدن انسان يگانهاند مانند زبان ،ديه كامل دارند و اعضايى كه جفت هستند مانند
چشم ،هر دو با هم يك ديه كامل دارند و هركدام به تنهايى نصف ديه دارند.

2

ديه منافع :منافعى كه اعضاى بدن دارند ،با از دست دادن آنها به سبب جنايت ،ديه كامل ثابت مىشود.
همچون عقل ،شنوايى هر دو گوش ،بينايى هر دو چشم ،بويايى هر دو مجراى بينى ،قدرت تكلم و ...
اگركسى بچهاى را طورى بزندكه ديه واجب شود ،ديه مال طفل است.

3

4

اگر به صورت كسى سيلى ياچيزى ديگر بزند به طورى كه صورت او سرخ شود ،بايد يك مثقال و نيم
شرعى طالى سكه دار كه هر مثقال  18نخود است بدهد واگر كبود شود سه مثقال و اگر سياه شود بايد
شش مثقال شرعى طالى سكه دار بدهد ولى اگر جاى ديگر بدن كسى را به وسيله زدن سرخ ،كبود يا سياه
كند ،نصف آنچه را كه گفته شد بايد بدهد.

5

در جنايات غير عمدى ادا كردن ديه واجب است.
در مواردى كه جنايت و آسيب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت ديه مىشود ،در صورتى كه بهبود
يافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتياج داشته باشد ،الزم است جانى عالوه بر پرداخت ديهاى كه شرعاً
مقرر گرديده است ،مخارج معالجه را نيز بپردازد .بلكه اگر به واسطه آسيب ضرر مالى نيز بر آن شخص
وارد شده است ،مثل اين كه چن د روز از انجام كارى كه اشتغال به آن داشته به واسطه آن آسيب بازمانده نيز
بايد جبران كند.

6

وجوب اجراى حدود الهى

حدّ ،به مجازاتى گفته مىشود كه نوع و ميزان و كيفيّت آن در شرع ،معين شده است.

7

 -1شبه عمد آن است كه جانى قصد ارتكاب فعل منجر به آسيب ديدن طرف را دارد لكن مقصود وى از اقدام خود ،ارتكاب جنايت
نيست .مانند كسى كه به قصد ادب كردن ديگرى را بزند و به طور اتفاقى بر اثر آن ادب شونده بميرد( فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .)672
 -2فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .674
 -3همان ،ص .675
 -4توضيح المسائل مراجع ،ج  ،2م  26و .27
 -5همان ،م  22و .23
 -6توضيح المسائل آية اهلل نورى ،نشر مدرس ،ص .603
 -7قانون مجازات اسالمى ،ماده .13

120

برخى از گناهانى كه در شرع مقدس براى آن حد معين شده است ،به اين شرح است .1 :زنا .2 ،لواط.3 ،
مساحقه .4 ،قيادت .5 ،قذف .6 ،نوشيدن مسكرات .7 ،سرقت .8 ،محاربه .9 ،ارتداد و ...

1

بر كسى كه جنايت بر ديگران وارد كرده ،واجب است تن به قصاص دهد.
واجبات متفرقه

پرسش :آيا صِرف نگهدارى اشياء از قبيل پاسور ،فيلم غير مجاز ،تخته نرد ،عكسهاى مبتذل و آالت موسيقى
در منازل شخصى فعل حرام محسوب مىشود؟
پاسخ :از بين بردن آالت قمار و چيزهايى كه منفعت اصلى آنها مختص به حرام باشد واجب است و ترك
آن معصيت كبيره است.

2

مقابله با بدعت با اظهار علم بر عالمان دين واجب است.
بيزارى جستن از بدعت گذاران و بر حذر داشتن مردم از نزديك شدن و ارتباط با بدعت گذاران واجب
است.

3

نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام (ع) واجب است و بايد به جماعت خوانده شود 4.ولى در زمان
غيبت مستحب است.
حفظ وقف واجب است.

5

كتاب دربردارنده بدعت ،ازكتابهاى ضاله است كه هرگونه كسب با آن مثل فروختن ،اجاره يا عاريه دادن
و مانند اينها ،حرام و از بين بردن آن واجب است.

6

واجب است دعاى واجب به عربى خوانده شود و در دعاهاى غير واجب جايز است به فارسى و ساير
زبانها خوانده شود.

7

اگر به ناموس كسىبه قصد تجاوزحمله شود ،بر شخص مسلمان واجب است به هر وسيله ممكن آن را دفع
كند ،گرچه به كشتن مهاجم بينجامد.

1

 -1تحريرالوسيله ،عربى ،ج  ،2ص .455
 -2تحريرالوسيله ،ج  ،2م 8؛ مجمع المسائل گلپايگانى ،ج  ،1ص  ،569س .114
 -3فرهنگ فقه ،ج  ،2ص .76
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .1516
 -5مجمع المسائل گلپايگانى ،ج  ،2ص .416
 -6فرهنگ فقه ،ج  ،2ص 75؛ جواهر الكالم ،ج  ،22ص .56
 -7عروة الوثقى ،ج  ،1ص  ،309م .3
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حفظ احترام ماههاى حرام (رجب ،ذى القعده ،ذى الحجه ،محرم) واجب است.
پرداخت حق الجعاله واجب است.
راستگويى يكى از واجبات و از خصلتهاى برجسته مؤمنان است كه در آيات 2و روايات بر آن تأكيد شده
است.
راستگويى در صورتىكه موجب فتنه و فساد گردد واجب نيست 3.و نبايد هر حرف راستى را مطرح نمود.
رعايت عفاف بر مردان و زنان در امور اجتماعى واجب است.
بر قاتل دو چيز واجب است :سير كردن شصت فقير و روزه گرفتن شصت روز پى در پى و اگر قتل،
عمدى نباشد ،پرداختن ديه به اولياء مقتول واجب مىگردد مگر اينكه عفو كنند .به عالوه يكى از دو كفاره
فوق به وجوب خود باقى است.

4

رشوه اگرچه به عنوان «هديه»« ،پيشكش» و «حق حساب» و مانند آن باشد ،حرام است .بر رشوه گير واجب
است چيزى را كه گرفته به صاحبش برگرداند.

5

حفظ اسرار ديگران واجب است.
شهادت به م عناى شاهد و گواه است و بر كسى كه شرايط و شايستگى آن را دارد ،با درخواست مشهود له
در صورت عدم بيم و ضرر جانى واجب است.

6

دشنام دادن به امامان حرام و كشتن دشنام دهنده در صورت امكان واجب است.

7

هجرت از محيط گناه در صورتى كه براى حفظ دين ،جز هجرت راه ديگرى نداشته باشد الزم است.
بيع از عقود الزم و وفاى به آن واجب و فسخ آن جز با وجود اسباب فسخ جايز نيست.

 -1تحريرالوسيله ،ج  ،1ص 87؛ ترجمه تحريرالوسيله ،ج  ،2ص .281
 -2آل عمران17 /؛ مائده.119 /
 -3فرهنگ فقه ،ج  ،4ص .32
 -4تحريرالوسيله ،ج  ،2ص .126
 -5همان ،ج  ،1فى المكاسب المحرمه ،ص  ،497م .24
 -6فرهنگ فقه ،ج  ،4ص .738
 -7همان ،ج  ،1ص .86
 -8استفتائات مكارم ،ج  ،3ص 623؛ نساء.100 /
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8

با مربيان احكام
اهميت واجبات

با اين كه مستحبات جايگاه خاصى در احكام دارند ،اما نبايد واجبات فداى مستحبات شوند .بسيارند افرادى
كه به مستحبات بيش از واجبات اهميت مىدهند ،چه بسا واجبات را فداى مستحبات مىكنند .تا آخر شب
به دعا و نماز مستحبى مىپردازند ولى نماز صبحشان قضا مىشود.
امام على (ع) فرمود:
إِذَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا

1

اگر مستحبها به واجبات زيان رساند ،مستحبات را واگذاريد.
نمونهها:
خمس و زكات واجب را نمىدهند ولى صدقات مستحبى را مىدهند .براى فراگيرى مسائلى كه ضرورى
نيست وقت مىگذارند ولى براى فراگيرى واجبات خود وقت نمىگذارند .در خواندن نمازهاى واجب خود
كوتاهى مىكنند اما در خواندن نمازهاى مستحبى همت مىكنند .ختم قرآن مىكنند اما دستورات قرآن را
جدى نمىگيرند .به زيارت مستحبى مىروند ولى حجاب واجب را رعايت نمىكنند .سفرهاى زيارتى
مىروند اما بدهى خود را نمىدهند .سفره احسان و خيرات براى اموات پهن مىكنند ولى بدهىهاى او را
نمىدهند.
نمازهايى كه به جماعت خوانده مىشود
نمازها سه گونهاند:
 .1برخى از آنها بايد به جماعت خوانده شود همچون نماز جمعه كه كمتر از  5نفر نمىشود خواند.
 .2برخى از نمازها را مىتوان به جماعت خواند ،همچون نمازهاى يوميه.
 . 3نمازهايى كه نبايد به جماعت خوانده شود همچون نمازهاى مستحبى ،غفيله ،دهه اول ذى الحجه ،نماز
شب و ...
نمازها و سورهها
برخى از نمازها سوره ندارند همچون نماز احتياط.

2

برخى از نمازها حمد و سوره دارند مانند نمازهاى يوميه.
 -1نهج البالغه ،قصار .279
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .1216
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برخى از نمازها حمد و يك آيه خاص دارند مانند نماز غفيله.

1

برخى از نمازها حمد ،سوره و يك آيه خاص دارند مانند نماز دهه اول ذى الحجه.
ترك واجبات

واجبات الهى بسيارند همچون نماز ،روزه ،زكات و حج و ترك كردن هريك از واجبات الهى گناه كبيره
محسوب مىشود و نمىشود به بهانههاى واهى همچون خستگى ،گرفتارى ،شرم و حيا ،خشنودى ديگران و
 ...آن را ترك نمود.
در مواردى مىتوان واجبات را ترك نمود همچون موارد عدم قدرت بر انجام واجبات ،ضرر داشتن ،عسر و
حرج.
و در مواردى در احكام به صورت تبديل و تدريجى برخورد شده است .مانند :تيمم بدل ازغسل و وضو،
نماز نشسته به جاى نماز ايستاده.

2

ازدواجهاى واجب
اصل ازدواج مستحب مؤكد است اما در چند مورد واجب است:
 .1انسان بترسد به گناه بيفتد 3و اين گناه شامل تمام مراتب گناه از چشم چرانى ،خودنمايى و مزاحمت تا
رابطه عاشقانه و  ...مىشود.
 .2هرگاه ترك ازدواج سبب قرار گرفتن در ضرر و زيان مانند بيمارى روحى شود.
 .3نذر يا عهد يا قسم ياد كند براى اين كه ازدواج كند.
سه نكته درباره واجب

 .1واجب كارى است كه الزامى است و بايد انجام شود و نمىشود كار ديگرى جاى آن را بگيرد.
 .2فراگيرى حكم هر كارى كه از مكلف صادر مىشود واجب است ،خواه مربوط به عبادات شود و خواه
معامالت و يا ساير اعمال او.
 .3پيامد بى توجهى نسبت به احكام ،غلط انجام دادن وظايف شرعى است .مثلًا كسى كه احكام نماز را
نمىداند ،در بسيارى از موارد بايد نمازش را تكرار كند .در اينجا به چند نمونه از آنها اشاره مىشود:
الف) كسى كه ركن نماز را كم يا زياد كند.

1

 -1همان ،م .775
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .784 -787
 -3همان ،م .2443
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ب) ذكر ركوع و سجود را در حال حركت بگويد.
ج) قرائت نمازش صحيح نباشد.

2

3

د) با بدن يا لباسى كه پاك نيست نماز بخواند .و ...

4

شرايط ازدواج مشروع

 .1بايد همسرى انتخاب نمود كه ازدواج با او مجاز باشد ،مثلًا كافر و مرتد نبوده و در عده ديگرى نباشد.
 .2پدر يا جد دختر به اين ازدواج رضايت دهند.

5

6

 .3عقد خوانده شود و تنها راضى بودن دختر و پسر و عالقه داشتن كافى نيست .و عقد نوعى قرارداد است
بين دختر و پسر كه بايد به لوازم آن پايبند باشند ،نه صرف تشريفات.

7

 .4حقوقى ،متقابل بر اساس عقد ازدواج بر زن و شوهر واجب مىشود كه پايبندى به آنها واجب است.
مواردى كه نياز به اذن نيست
در مواردى اذن پدر و جد الزم نيست همچون موارد زير:
 .1هر دو در قيد حيات نباشند.
 .2هر دو به صورت طوالنى غايب باشند و دسترسى به آنها نباشد.

8

 .3هر دو صالحيت اذن نداشته باشند.
 .4دختر و پسر هم كفو هستند و پدر يا جد بى دليل مخالفت مىكنند كه در صورت اثبات در مراكز صالحه
مىتوانند بدون اذن آنان ازدواج كنند.
مراتب واجبات

مجموعه اى از واجبات در زندگى فردى و اجتماعى مسلمين مطرح است كه اگر توجه به آنها شود ،زندگى
بر همگان گوارا و دلنشين خواهد بود.

 -1توضيح المسائل مراجع ،م .942
 -2همان ،م .966
 -3همان ،م .1000
 -4همان ،م .799
 -5همان ،م .2397
 -6همان ،م .2376
 -7همان ،م .2363
 -8توضيح المسائل مراجع ،م .2377
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اين واجبات مراتبى دارند ،برخى از اهميت بيشترى برخوردارند .در اينجا به چند نمونه از آنها اشاره
مىشود:
الف) نماز.
ب) حفظ اسالم كه در رأس تمام واجبات است.
ج) حفظ نظام از نظر امام خمينى (ره) از اوجب واجبات است.
د) حفظ جان و عِرض به طورى كه به جهت حفظ آن جايز است برخى از واجبات را ترك نمود .از شرايط
وجوب حج ،عدم احساس خطر بر جان است.
ه) امر به معروف و نهى از منكر.
دو نكته درباره توبه

 .1توبه برخى از گناهان ندامت و تصميم بر ترك گناه است مانند نگاه به نامحرم ،دروغگويى و ...
 . 2توبه برخى از گناهان عالوه بر ندامت و تصميم بر ترك گناهان ،بايد جبران شود ،چه در حق اهلل مانند
ترك نماز و روزه و چه در حق الناس مانند كم فروشى ،غش در معامله و ...
احكام پنج گانه

تمام اعمال انسان يكى از احكام پنج گانه را دارد :واجب ،حرام ،مستحب و مكروه و مباح.
واجب چيزى است كه بايد انجام شود و ترك آن گناه دارد .مانند نماز.
حرام چيزى است كه انجام آن گناه دارد.
مستحب چيزى است كه انجام آن ثواب دارد.
مكروه چيزى است كه انجام ندادن آن بهتر است.
مباح چيزى است كه انجام دادن يا ندادن آن با هم برابر است.
الزم است به هريك از احكام پنج گانه در جاى خود و به اندازه خود توجه شود.
اقسام واجب از نظر زمان

واجبات از نظر زمان سه گونه است:
 .1واجبات هميشگى همچون نمازهاى يوميه.
 .2واجبات مقطعى مانند نماز آيات.
 .3واجبى كه در عمر يك بار واجب مىشود مانند حج در صورت استطاعت.
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انجام وظايف ديگران

به صورت طبيعى هر كس بايد وظايف شرعى واجب خود را انجام دهد 1و ديگران نمىتوانند به جاى او
انجام دهند .اما در چند صورت مانعى ندارد:
 .1قضاى نماز و روزه پدر توسط پسر بزرگتر بعد از وفات.

2

 .2اجيرگرفتن براى نمازها و روزههاى ميت (نماز استيجارى يا تبرعى).

3

 .3اجير گرفتن براى انجام حج واجب كسى كه توان شركت در مراسم حج را ندارد.
مواردى كه اذن خروج الزم نيست
گرچه ازحقوق مرد برزن اين است كه زن بدون اذن او از خانه بيرون نرود ،اما در موارد زير اطاعت واجب
نيست:
 .1در انجام واجباتى همچون حج واجب ،فراگيرى احكام واجب و ...
 .2اگر زن قبل از عقد با شوهر توافق كند به ادامه تحصيل و اشتغال ،مرد نمىتواند او را نهى كند.
 .3خروج براى مسائل ضرورى همچون درمان بيمارى و ...
چهار نكته درباره نفقه

 .1هزينه زندگى بر گردن شوهر واجب است و آن عبارت است از خرج خوراك ،پوشاك و مسكن و اندازه
خاصى ندارد .چه زن نياز داشته باشد يا نداشته باشد.

4

 .2اگر مرد نفقه يك روز زن را نپردازد در پايان آن روز به مقدار نفقه به زن بدهكار مىشود ،چه زن آن را
از مرد طلب كرده باشد يا نه.

5

 .3اگر شوهر مبلغى به صورت روزانه يا ماهانه براى مخارج مشترك زندگى در اختيار همسر مىگذارد ،او
نمىتواند بدون اجازه و رضايت شوهر به ديگران هديه يا صدقه دهد.

 -1توضيح المسائل مراجع ،ج  ،1م .1386
 -2همان ،م  1390و .1397
 -3تحريرالوسيله ،ج  ،1القول فى صالة االستيجار ،م .1
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .2412
 -5تحريرالوسيله ،كتاب النكاح ،فى النفقات ،م  ،10همه مراجع.
 -6تحريرالوسيله ،ج  ،2ص  ،315م .11 -10
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6

 . 4اگر مرد نفقه يك روز يا يك هفته و يا يك ماه را يك جا به زن بدهد و زن با صرفهجويى و يا استفاده
كردن از پولهاى ديگر مقدارى از اين پول را پسانداز كند ،زن مالك آن است و شوهر حق پس گرفتن آن را
ندارد.

1

پنج نكته درباره نفقه

 .1نفقه همسر ،فرزند و پدر و مادر نيازمند بر مرد واجب است.
 .2نفقه همسر با دو شرط بر مرد واجب است:
الف) همسر دائمى باشد.
ب) در امور الزم مطيع شوهر باشد.

2

 . 3يك سرى مخارج بر عهده مرد نيست مانند هديه ،انفاق ،كفاره ،خمس ،رد مظالم و تشكيل جلسات
جشن و عزا و ...
 .4زن نمىتواند مانع كمك همسر به پدر و مادر نيازمندش شود.
 .5اگر شوهر هزينه زندگى زن را ندهد ،زن مىتواند با اذن حاكم شرع از مال او بردارد .و اگر دسترسى به
او نداشت بدون اجازه مىتواند بردارد.

3

اطاعت از شوهر

اطاعت زن از شوهر در سه بخش مطرح است:
 .1اطاعت واجب :در حوزه تمكين و خروج از منزل.
 .2اطاعت حرام :در حوزه گناه و ترك واجبات ،همچون ترك نماز ،ترك حج ،بدحجابى ،شركت در مجالس
گناه و ...
 .3اطاعت در مباحات :سزاوار است زن در امور مباح همچون نوع زينت ،پوشش و غذا هم رضايت شوهر
را جلب كند.
چهار نكته درباره شناخت اصول دين

 .1شناخت اصول دين واجب است و برخى از بزرگان فرمودهاند از اهم واجبات است.
 .2معرفت خداوند ،واجب عينى بر تمام مكلفين است.

1

 -1تحريرالوسيله ،ج  ،2كتاب النكاح ،فى النفقات ،م 11؛ منهاج الصالحين ،ج  ،3م .423
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .2412
 -3همان ،م 2416؛ تحريرالوسيله ،فى نفقة االقارب ،م .14
 -4منهج الرشاد ،آية اهلل بروجردى ،ص .3
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4

 .3اعتقاد به خاتميت پيامبر (ص) واجب است.

2

 . 4اعتقاد به امامت و واليت ائمه (عليهم السالم) و شناخت امام زمان (ع) و نيز پيروى از ايشان و اطاعت از
دستوراتشان و برائت از دشمنانشان بر همه مكلفان واجب است.
احترام مؤمن

پيامبر اكرم (ص) درحجة الوداع كه آخرين حج آنحضرت در سال دهم هجرت بود ،و مسلمانان بسيارى
در مراسم حج شركت نموده بودند ،در سرزمين منا درميان مسلمانان ايستاد و روبه آنان كرد وپرسيد:
محترمترين روزها چه روزى است؟
 امروز (عيد قربان). محترمترين و عالىترين ماهها چه ماهى است؟ همين ماه (ذيحجه). محترمترين سرزمينها چه سرزمينى است؟ اين سرزمين (مكه).آنگاه پيامبر (ص) فرمود:
فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَه

3

بدانيدكه خونها و اموال شما برشما محترم است ماننداحترام اينروز در اين ماه و دراين سرزمين تابرپا
شدن روز قيامتكه خدا را مالقات كنيد.
انسان در پرتو اسالم و ايمان احترام خاصى دارد و اين حرمت به مراتب ايمان و درجات علم متفاوت است.
احترام جان ،مال و آبروى مسلمان واجب است اين احترام به تعرض نكردن به آنهاست.
پيكر بى جان مسلمان همانند زنده او محترم است.
احترام به قبر مسلمان الزم و هتك آن حرام است.

4

5

 -1شرح باب حاديعشر ،ص .20
 -2فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .414
 -3وسائل الشيعه ،ج  ،19ص 3؛ من اليحضره الفقيه ،ج  ،4ص .93
 -4فرهنگ فقه ،ج  ،1ص .289
 -5همان ،ص .289
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اقسام قربانى

قربانى دو گونه است :قربانى واجب همچون قربانى كه حجاج در منا در روز عيد قربان بايد انجام دهند .و
يا قربانى كه به عنوان كفاره در اعمال حج واجب مىشود و يا قربانى كه به نذر و عهد و قسم واجب
مىشود.

1

نوع ديگر از قربانى ،قربانى مستحب است كه در هر روز سال مخصوصاً عيد قربان بر كسانى كه توانايى
دارند مستحب مىباشد.
شش نكته درباره اداى بدهى

 .1يكى از واجبات ،اداى بدهى است كه وقت اداى آن رسيده باشد.

2

 .2بدهى به گونههاى مختلف مطرح است همچون مهريه ،جا مانده ،قرض و ...
 .3با آن همه تأكيدى كه براى خواندن نماز اول وقت شده ،اما پرداخت طلب ديگران بر نماز اول وقت
مقدم است.

3

 .4بر بدهكار واجب است براى اداى بدهى اگر پول ندارد ،جنس و كاالى خود را ولو به قيمت ارزانتر
بفروشد و اداى بدهى كند.

4

 .5اگر بدهكار نمىتواند بدهى خود را بدهد بايد طلبكار به او مهلت بدهد.

5

 .6رد حقوق مردم واجب است گرچه اتالف در سن كودكى صورت گرفته باشد.
امانت

 . 1حفظ مالى كه نزد كسى به امانت گذاشته شده واجب و كوتاهى در نگهدارى آن حرام و ضمان آور
است.

6

 . 2اگر امانتدار براى امانت ،جاى مناسبى ندارد ،بايد جاى مناسبى تهيه كند ،مثلًا اگر پول است و در خانه
نمىتواند نگهدارى كند ،بايد به بانك بسپارد.

7

 .3كسى كه نمىتواند از امانت نگهدارى كند ،بنا بر احتياط واجب نبايد قبول كند.
 -1تحريرالوسيله ،ج  ،1كتاب الحج ،القول فى صورة الحج.
 -2همان ،ص  ،650م .10
 -3عروهالوثقى ،ج  ،1فى اوقات الواجب ،م .15
 -4تحريرالوسيله ،ج  ،1ص  ،650م .10
 -5بقره280 /؛ مهذب االحكام ،ج  ،21ص .29
 -6فرهنگ فقه ،ج  ،3ص .317
 -7توضيح المسائل مراجع ،م .2334

130

1

 .4كسى كه چيزى را امانت مىگذارد ،هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بگيرد و كسى كه امانت را قبول
مىكند ،هر وقت بخواهد مىتواند آن را به صاحبش برگرداند.

2

 .5تصرف در امانت حرام است.
 .6در سه مورد واجب است هر چه زودتر ،امانت را به صاحبش برگردانند:
الف :صاحب امانت ،آنرا مطالبه كند.
ب :شرائط به گونهاى باشد كه احتمال دزديده شدن ،از بين رفتن ،آتش گرفتن و  ....در بين باشد.
ج :نشانههاى مرگ در شخص امانت گيرنده بروز كند.

3

واجبات غدير

اعالم واليت اميرالمؤمنين (ع) از سوى پيامبر (ص) تكليف الهى او بود .قرآن مىفرمايد:
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَه

4

اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است( ،به مردم) برسان! واال ،رسالت او را انجام
ندادهاى!
پذيرش اين واليت هم تكليف واجب همه مسلمانان بود و هست و خواهد بود.
امام باقر (ع) فرمود:
آخَرُ فَريضَة انزلها اللّه الوالية ثُمَّ لَم ينزِل بَعدها فَريضة

5

آخرين تكليف واجبى كه خداوند آن را نازل فرمود ،واليت است و پس از آن فريضهاى نازل نكرد.

6

اعتقاد به امامت و واليت ائمه (ع) و پيروى از ايشان و اطاعت از دستوراتشان و برائت از دشمنانشان بر
همه مكلفان واجب است.

7

دوست داشتن ائمه و نيز دوستانشان واجب است.

8

درود فرستادن بر پيامبر و آل او در تشهد نماز واجب است.
 -1همان ،م .2330
 -2همان ،م .2332
 -3كتاب الوديعة ،مساله  ،18 ،17 ،15ج  ،2ص  103و .104
 -4مائده.67 /
 -5بحاراالنوار ،ج  ،37ص .112
 -6فرهنگ غدير ،جواد محدثى ،ص .463
 -7فرهنگ فقه ،ج  ،1ص .84
 -8همان.
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1

معرفت و شناخت نسبت به همه ائمه (عليهم السالم) واجب است.
وجوب پاسخ به سالم

پاسخ سالم واجب فورى است ،چه سالم كننده كودك مميز باشد و چه بزرگ ،چه در حال نماز باشد و چه
در غير نماز ،چه نزديك باشد يا از راه دور به وسيله تلفن و موبايل و چت صوتى.
پاسخ سالم بايد به گونهاى باشد كه سالم كننده جواب را بشنود.
در نماز بايد كلمه سالم مقدم بر عليك باشد.

2

3

4

اگر كسى به عدهاى سالم كند ،جواب سالم او بر همه آنان واجب است ولى اگر يكى از آنان جواب دهد
كافى است.

5

اگر دو نفر با هم به يكديگر سالم كنند بر هريك واجب است جواب سالم ديگرى را بدهد.

6

پاسخ سالم دربرخى از موارد واجب نيست :همچون سالم در پيامك ،در نامه ،در رسانهها ،پاسخ سالم
شوخى ،سالم با واسطه ،گرچه مستحب است به واسطه گفته شود« :عليك و عليه السالم».
اخالص در عبادات

واجبات دو گونهاند ،بخشى نياز به نيت و قصد قربت ندارند كه به آنها واجبات توصلى مىگويند مانند
تطهيرمسجد ،اداى بدهى و  ...و بخش ديگر ازواجبات ،واجباتى است كه نياز به نيت و قصد قربت دارند كه
به آنها واجبات تعبدى مىگويند مانند نماز و روزه.

7

يكى از نكاتى كه در رابطه با واجبات تعبدى مطرح است ،مسأله اخالص است .در اين زمينه به سه نكته
اشاره مىشود:
 .1يكى از واجبات و اركان نيت ،اخالص است يعنى انگيزهاى جز قصد قربت و بندگى نداشته باشد .و ائمه
معصومين (عليهم السالم) مظهر اخالص بودهاند.
قرآن در اين زمينه مىفرمايد:

 -1همان.
 -2توضيح المسائل مراجع ،م  1138و .1141
 -3همان ،م .1139
 -4فرهنگ فقه ،ج  ،4ص .516
 -5توضيح المسائل مراجع ،م .1145
 -6همان ،م .1149
 -7فرهنگ علوم ،ص .569
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إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ال نُريدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ ال شُكُور اً

1

ما شما را بخاطر خدا اطعام مىكنيم ،و هيچ پاداش و سپاسى از شما نمىخواهيم!
راز جاودانگى معصومين (عليهم السالم) اخالص آنان در همه امور بود.
 .2كارهاى عبادى اگر بدون اخالص باشد ،باطل است ولو قسمتى از عمل باشد .البته انگيزههاى تبعى با
اخالص منافات ندارند و موجب بطالن عمل نمىشوند .مانند خواندن نماز به قصد قربت به نحوى كه
ديگرى هم بشنود و فرا بگيرد.

2

 .3وسوسههاى شيطانى تا رنگ تصميم نداشته باشد ،به عبادات انسان آسيبى نمىزند .مانند كسانى كه
مسجد نمىروند و يا در جلسات قرآنى شركت نمىكنند با اين تصور كه مبادا ريا شود.
چهار نكته در مورد آبرو

 .1آبروى مسلمان همچون جان او احترام ويژه دارد و دفاع از آبروى مسلمان واجب است.

3

 .2ترك مهمترين واجبات همچون رفتن به حج ،امر به معروف و شكستن نماز براى حفظ آبرو جايز است.
 .3بسيارى از گناهان كبيره براى جلوگيرى از ريختن آبروى مسلمانان است .همچون سوء ظن ،غيبت،
تهمت ،افشاگرى و ...
 .4آبروريزى به هر گونه اى كه باشد حرام است ،چه به زبان ،چه قلم ،چه پيامك ،چه فيلم و سى دى ،چه
بستگان ،چه غريبه و ...
چهار نكته درباره تقليد

 .1بر هر مكلفى كه مجتهد نيست و طريقه احتياط را نمىداند ،واجب است در احكام از مجتهد جامع
الشرايط تقليد كند ،چه با سواد باشد ،چه بى سواد ،نوبالغ باشد يا فرد كامل و اگر تقليد نكند ،عملش باطل
است.

4

 .2تقليد در احكام اختصاص به واجبات و محرمات ندارد بلكه در مستحبات و مكروهات هم جارى است
و نيز اختصاص به مسائل عبادى ندارد بلكه شامل مسائل اقتصادى ،اجتماعى ،فرهنگى ،نظامى و ...
مىشود.

5

 -1انسان.9 /
 -2فرهنگ فقه ،ج  ،1ص .342
 -3همان ،ص  98و ج  ،3ص .386
 -4تحريرالوسيله ،ج  ،1ص .5
 -5همان.
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 . 3واجب است هر مقلدى طبق نظرات مرجع تقليد خود عمل كند ،مگر در جايى كه مرجع تقليد خود فتوا
نداشته باشد يا طبق نظر برخى از مراجع حكم واليى واليت فقيه باشد.
 .4در چند صورت تقليد صحيح نيست همچون در اصول دين ،يقينيات ،ضرورى دين ،موضوعات و تقليد
از مجتهدى كه ويژگىهاى الزم را ندارد يا داشته و از دست داده.
پنج نكته درباره وصيت

 .1واجب است بر كسى كه نماز ،روزه ،زكات ،خمس بدهكار است ،يا امانتى از مردم در دست دارد وصيت
كند برايش انجام دهند.

1

 . 2عمل به وصيت در صورتى كه شرايط الزم را داشته باشد ،واجب است .و كسى كه قبول كرده وصيتى را
عمل كند ،اگر چنانچه در آن كوتاهى كند و در جاى خود خرج نكند ،يا اعمال سليقه كند ،ضامن است.

2

 .3وصيت در حال حيات قابل تغيير است و مادامى كه شخص زنده است مىتواند در كميت و كيفيت
وصيت خود تجديد نظر كند.
 .4وصيت كننده به هر لفظ و به هر زبانى كه بيانگر مقصود باشد ،وصيت كند صحيح است.

3

 .5در وصيت نبايد ظلم نمود و حق ورثه را تضييع كرد .مانند وصيت به محروم كردن برخى از ورثه از ارث
و يا تساوى ارث بين دختر و پسر و ...
تفاوتهاى نفقه همسر با پدر و مادر و فرزندان
 .1نفقه همسر يك بدهى است و اگر پرداخت نشود بر ذمه شوهر باقى مىماند برخالف نفقه بستگان كه
فقط يك تكليف است.
 .2نفقه همسر واجب است ،نيازمند باشد يا ثروتمند بر خالف نفقه پدر و مادر و فرزندان كه در صورت فقر
واجب است.

4

 . 3نفقه همسر يك تكليف يك طرفى است كه بر عهده شوهر است ولى نفقه پدر و مادر و نزديكان يك
تكليف دوطرفه است.

5

 -1توضيح المسائل مراجع ،م .2700 -2702
 -2مجمع المسائل گلپايگانى ،ج  ،2ص  269و ج  ،4ص  ،66س .128
 -3تحريرالوسيله ،ج  ،2كتاب الوصية ،م .3
 -4تحريرالوسيله ،ج  ،3ص  ،571م .2
 -5همان ،فصل فى النفقات ،م  11و .12
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سه نكته درباره ديه

 . 1يكى از واجبات مالى در اسالم ديه است .ديه خون بهايى است كه شخص جانى بايد به شخص خسارت
ديده يا ورثه او بپردازد .مانند ديه قتل نفس ،نقص عضو ،سقط جنين و ...
 . 2اگر به صورت كسى سيلى يا چيز ديگر بزند به طورى كه صورت او سرخ شود ،بايد يك مثقال و نيم
طالى سكه دار بدهد.

1

 .3اگر كبود شود سه مثقال و اگر سياه شود بايد شش مثقال شرعى طالى سكه دار بدهد ،چه شخصى كه
آسيب ديده فرزند خود باشد ،چه غريبه ،چه خردسال باشد ،چه مسن.
و اگر جاى ديگر بدن كسى را به وسيله زدن سرخ ،كبود يا سياه كند ،نصف ديههاى فوق خواهد بود.

2

پنج نكته درباره خمس

 . 1يكى ازواجبات مالى در اسالم ،خمس است؛ چه زن باشد چه مرد ،چه ثروتمند باشد چه فقير ،چه مجرد
باشد چه متأهل .امام رضا (ع) فرمود:
إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا

3

خمس كمك ما است بر دين ما.
 .2كسى كه به مالش خمس تعلق گرفته ،نمىتواند در آن تصرف كند گرچه قصد دادن آن را داشته باشد.

4

 .3خمس به هفت چيز تعلق مىگيرد كه مهمترين آنها خمس بر درآمدهاى مازاد بر مخارج ساالنه ،خمس
مال حالل مخلوط به حرا م و پولى كه پس انداز شده و سال بر آن گذشته و سرمايه كسب است.

5

 . 4برخى از اموال خمس ندارد مانند ارث ،مهريه ،مالى كه يك بار خمس آن داده شده ،آنچه كه مؤونه و
خرج زندگى شده ،و طبق نظر برخى از مراجع هدايا.

6

 .5مصرف خمس بايد زيرنظر مراجع تقليد صورت گيرد و خودسرانه نمىشود در كارهاى خيريه مصرف
شود.

 -1توضيح المسائل مراجع ،ج  ،2ص  ،689م .22
 -2همان ،م .23
 -3كافى ،ج  ،1ص .548
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .1790
 -5همان ،م .1751
 -6عروة الوثقى ،ج  ،2كتاب الخمس ،ص  ،389السابع ،ص  ،390م .51
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چهار نكته درباره زكات

 .1يكى از واجبات مالى در اسالم كه در آيات قرآن ،در كنار نماز آمده است ،موضوع زكات است .زكات
نوعى بيمه مال و جان است .امام كاظم (ع) فرمود:
حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاة

1

اموال خود را با زكات حفظ كنيد.
 .2كسى كه با پولى كه زكات آن را نداده لباس بخرد ،نماز خواندن در آن لباس باطل است.

2

 .3در مصرف زكات اجازه الزم نيست و شخص مىتواند پس از محاسبه ،زكات خود را در كارهاى خيريه
همچون كمك به نيازماندان ،اداى بدهى ديگران و  ...مصرف نمايد.
 .4زكات به عنوان صدقه واجب مطرح است و نمىتوان آن را به سادات داد ،مگر صدقه خود سادات به
سادات ،ولى صدقات مستحبى را مىتوان به سادات هم داد.
 .5طال و نقرهاى كه به عنوان زينت استفاده مىشود ،زكات ندارد زيرا در صورتى طال و نقره زكات دارند كه
به عنوان سكه رايج باشند و همچون اسكناس با آنها معامله شود و به حد نصاب الزم برسند و برخى
شرايط ديگر ...

3

اطالع رسانى درباره نجاسات

 . 1اطالع رسانى درباره نجاسات به صورت طبيعى واجب نيست ،چه بر ميزبان ،چه بر ميهمان ،چه بر
فروشنده و چه بر عاريه دهنده.
 .2در چند مورد اطالع رسانى الزم است:
الف) اگر انسان بداند خريدار و عاريه گيرنده آن را در خوردن يا آشاميدن استفاده مىكند.
ب) اگر ميزبان در بين غذا بفهمد غذا نجس است ،بايد به ميهمانان خود بگويد.

4

5

ج) اگر مسجد و حرم ائمه معصومين (عليهم السالم) نجس شوند و شخص مطلع قادر به تطهير آن نباشد،
بايد به ديگران اطالع دهد.

6

 -1بحاراالنوار ،ج  ،10ص .99
 -2توضيح المسائل مراجع ،ج  ،1ص  ،480م .820
 -3همان ،ج  ،2م .1899
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .146
 -5همان ،م .145
 -6همان ،م .901
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چهار نكته درباره قرائت نماز

 .1بايد قرائت نماز به گونهاى باشد كه تلفظ محسوب شود و خود شخص آنچه مىخواند ،بشنود.
 .2در حال استقرار و آرامش بدن باشد.

1

 .3بايد جهر (بلند خواندن) و اخفات (آهسته خواندن) رعايت شود .توضيح اين كه نمازگزار اگر مرد است،
بايد قرائت نماز مغرب و عشا و صبح را بلند بخواند و همه نمازگزاران قرائت نماز ظهر و عصر را بايد
آهسته بخوانند.

2

 .4قرائت نماز بايد صحيح خوانده شود ،اگر نمازگزار يكى از كلمات نماز را عمداً نگويد يا به جاى «ض»
«ظ» بگويد يا تشديد و حركت كلمات را به گونه اشتباه بگويد ،نمازش باطل است.

3

تفاوتهاى نمازهاى واجب و مستحب

 .1شك در تعداد ركعات يك و دو ،نمازهاى واجب را باطل مىكند ولى در نمازهاى مستحبى اگر شك كند
دو ركعت خوانده يا يك ركعت ،به هرطرف شك ،عمل كند ،نمازش صحيح است.

4

 .2زياد شدن ركن در نمازهاى واجب ،نماز را باطل مىكند ولى در نمازهاى مستحبى ،نماز را باطل
نمىكند.

5

 .3در نمازهاى واجب ،كم يا زياد شدن اجزاى نماز ،گاه باعث واجب شدن سجده سهو مىشود ولى در
نمازهاى مستحبى الزم نيست بعد از نماز ،سجده سهو يا قضاى سجده و تشهد را به جا آورد.

6

 .4شكستن عمدى نمازهاى واجب جايز نيست ولى شكستن نماز مستحبى از روى اختيار ،مانعى ندارد.

7

 .5نماز واجب را مىشود به جماعت خواند ،ولى نماز مستحبى را نمىتوان به جماعت خواند.
 .6نماز واجب را در حال حركت نمىشود خواند ،ولى نماز مستحبى را مىتوان خواند.
 .7نماز مستحبى را مىتوان با صداى بلند يا كوتاه خواند ،برخالف نمازهاى واجب يوميه كه بايد طبق
وظيفه عمل نمود.

 -1همان ،ج  ،1ص  ،56م .968
 -2توضيح المسائل مراجع ،ج  ،1م .992
 -3همان ،م  1000و .1002
 -4همان ،م .1193
 -5همان ،م .1194
 -6همان ،م .1197
 -7توضيح المسائل مراجع ،ص  ،631م .1159
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 .8خواندن سوره در نمازهاى واجب ،واجب است ولى در نمازهاى مستحبى واجب نيست.
 .9خواندن سورههاى سجده دار در نمازهاى مستحبى اشكال ندارد بر خالف نماز واجب.
 .10در نمازهاى مستحبى مىتوان به جاى سوره ،يك يا چند آيه از سوره را تالوت كرد ،برخالف
نمازواجب كه بايد كلسوره قرائت شود.

1

تفاوت روزههاى واجب و مستحب

 .1زمان نيّت روزه واجب از اول شب تا اذان صبح است 2ولى روزه مستحبى تا موقعى است كه به اندازه
نيّت كردن به مغرب وقت مانده باشد.

3

 .2روزه واجب رمضان را نمىتوان عمداً باطلكرد ولى روزه مستحبى را تا قبل از افطار مىتوان باطل كرد.

4

 .3شكستن عمدى روزههاى واجب موجب كفّاره مىشود ولى شكستن روزههاى مستحب موجب كفاره
نمىشود.
مواردى كه بايد يا مىتوان نماز واجب را شكست
 .1براى حفظ مال يا جلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى مانعى ندارد.

5

 . 2اگر حفظ جان انسان يا كسى كه حفظ جان آن واجب است يا حفظ مالى كه نگهدارى آن واجب
مىباشد ،بدون شكستن نماز ممكن نباشد ،بايد نماز را بشكند.

6

 .3اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار طلب خود را از او مطالبه كند ،چنانچه بتواند در بين
نماز طلب او را بدهد ،بايد در همان حال بپردازد و اگر بدون شكستن نماز ،دادن طلب او ممكن نيست،
بايد نماز را بشكند و طلب او را بدهد ،بعد نماز بخواند.

7

 .4اگر در بين نماز بفه مد كه مسجد نجس است ،چنانچه وقت تنگ باشد بايد نماز را تمام كند و اگر وقت
وسعت دارد و تطهير مسجد نماز را به هم نمىزند ،بايد در بين نماز تطهير كند بعد بقيه نماز را بخواند و
اگر به هم مىزند بايد نماز را بشكند و مسجد را تطهير كند.

 -1احكام نمازهاى مستحبى ،احكام عمومى وحيدى ،ج .2
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .1552
 -3همان ،م .1553
 -4توضيح المسائل مراجع ،م .1553
 -5همان ،م .1159
 -6همان ،م .1160
 -7همان ،م .1161
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1

 .5اگر پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود يادش بيايد كه اذان و اقامه را فراموش كرده ،چنانچه وقت
نمازوسعت دارد مستحب است براى گفتن آنها نماز را بشكند.

2

كسى كه بايد نماز را بشكند ،اگر نماز را تمام كند ،معصيت كرده ولى نماز او صحيح است.

3

دو نكته درباره حفظ حريم ديگران

 .1يكى از موضوعات اخالقى كه در مسائل فقهى نيز مطرح است ،حفظ حريم ديگران است .قرآن
مىفرمايد:
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُم

4

اى كسانى كه ايمان آوردهايد! در خانههايى غير از خانه خود وارد نشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن خانه
سالم كنيد؛ اين براى شما بهتر است.
 .2مواردى كه شكستن حريم ديگران است ،بسيارند ،به چند نمونه از آنها اشاره مىشود:
دخالت در كار يكديگر ،استراق سمع ،پارك كردن ماشين در جلوى درب خانه ديگران ،نفوذ به سايت
ديگران ،چشم انداختن به خانه ديگران به قصد ديدن نامحرم ،وارد شدن به خانه يا باغ ديگران و ...
چند نكته درباره كفاره

كفاره ،جريمه اى است كه براى ارتكاب برخى از گناهان گذاشته شده و اين ،غير از حدّ و ديه است .چون
كفاره به دست خود گنهكار پرداخت مىشود و نيازى به حكم حاكم ندارد .برخى از گناهان كه كفاره مالى
دارند ،بدين شرح است:
 . 1روزه خوارى؛ در كفاره روزه ،مكلف بايد دو ماه روزه بگيرد كه سى و يك روز آن بايد پى در پى باشد
يا به شصت فقير ،هر كدام يك وعده غذا بدهد تا سير شوند يا به هركدام از آنها يك مُد ( 750گرم) طعام
بدهد.

5

 .2عمل نكردن به نذر يا عهد يا قسم.

6

 .3پريشان كردن يا كندن مو توسط بانوان در مصيبت.
 -1همان ،م .1162
 -2توضيح المسائل مراجع ،م .1164
 -3همان ،م .1163
 -4نور.27 /
 -5توضيح المسائل مراجع ،م .1660
 -6همان ،م  2654و م .2675
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 .4خراشاندن صورت توسط بانوان در مصيبت
 .5لباس چاك زدن مردى در سوگ فرزند يا همسر خود.
كفاره عمل نكردن به نذر و عهد و كندن مو مانند كفاره روزه خوارى است.
كفاره عمل نكردن به قسم و خراشاندن صورت و لباس چاك دادن ،طعام يا لباس دادن به ده فقيراست و
اگر نتوانست ،سه روز روزه بگيرد.
 .6قتل نفس.

1

2

پنج نكته درباره كفاره

 .1پرداخت كفّاره بايد به نيت كفّاره و با قصد قربت باشد.

3

 .2روزهها در تمام كفارات بايد پى در پى باشد ،ولى در صورتى كه دو ماه واجب باشد ،اگر  31روز
پىدرپى بگيرد ،كفايت مىكند و مىتواند بقيه آن را به طور متفرّق به جا آورد.
 .3كفاره بايد به فقير داده شود.

4

5

 . 4دادن پول به عنوان كفّاره كافى نيست ،نه در طعام ،نه در لباس دادن ،بلكه خود غذا يا لباس بايد داده
شود ،مگر آنكه فقير ،مورد اطمينان باشد و به اوپول بدهد و او را وكيل كند كه با آن پول براى خودش طعام
يا لباس تهيه كند.

6

 . 5در مواردى كه كفاره بايد به ده يا شصت مسكين داده شود ،بايد طعام را به همين تعداد فقير بدهد .پس
نمىتواند به  30فقير هر كدام دو مد طعام بدهد ،مگر آن كه كفارههاى متعدد باشد ،ولى الزم نيست همه را
يكجا اطعام كند ،مثلًا اگر به ده فقير امروز و بيست فقير ديگر دو ماه ديگر و بقيه پس از مدتى ديگر طعام
بدهد ،اشكال ندارد.

7

سه نكته درباره امر به معروف و نهى از منكر

 -1تحريرالوسيله ،ج  ،2كتاب الكفارات ،ص .125
 -2همان.
 -3تحريرالوسيله ،ج  ،2كتاب الكفارات ،ص  ،127م .2
 -4همان ،ص  ،129م .9
 -5همان ،ص  ،131م .18
 -6همان ،ص  ،132م .20
 -7همان ،ص  ،129م .. 11
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 .1امر به معروف و نهى از منكر يكى از مهمترين واجبات است كه زمينه احياء واجبات ديگر را فراهم
مىكند .امام حسين (ع) فرمود:
إِذَا أُدِّيَتْ وَ أُقِيمَتِ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا

1

اگر فريضه (امر به معروف و نهى از منكر) ادا گردد و برپاداشته شود تمام فرايض و واجبات ديگر،
برپاداشته خواهند شد.
 .2امر به معروف و نهى از منكر مختص به هيچ صنف و گروهى نيست و بر همه واجب است.

2

 .3گرچه امر به معروف و نهى از منكر واجب همگانى است ولى در مورد نزديكان تأكيد بيشترى شده
است .اگر همسر و فرزندان درباره واجبات كوتاهى كردند ،بر مردان است كه آنها را امر به معروف و نهى از
منكر كنند.
دو نكته در باره امر به معروف و نهى از منكر

از آنجا كه يكى از شرايط امر به معروف احتمال تأثير است ،اين فريضه شكل ثابتى ندارد .مهمتأثيرگذارى
است وبه گونههاى زير مىتواند باشد:
الف) تغيير در رفتار همچون اخم كردن ،ترك مجلس
ب) امر و نهى لسانى

3

4

ج) تكرار امر به معروف
د) امر به معروف جمعى

5

ه) كم كردن رابطه
و) توسل به زور

6

و شيوههاى ديگر.
البته بايد رعايت مراتب را نمود و جايز نيست با احتمال تأثير گذارى در مرتبهاى ،از مراتب بعدى استفاده
نمود.

1

 -1تحف العقول ،ص .237
 -2توضيح المسائل مراجع ،ج  ،2ص  642و 782؛ منهاج الصالحين ،ج  ،1م .1272
 -3همان ،م .2807
 -4همان ،م .2813
 -5توضيح المسائل مراجع ،م .2787
 -6همان ،م .2818
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سه نكته درباره حفظ جان مسلمان

 . 1بر هر مسلمان واجب است مسلمان ديگرى را كه نزديك است از گرسنگى يا تشنگى بميرد ،از مرگ
نجات دهد.

2

 .2اگر كسى در خطر غرق شدن است واجب است افراد حاضر ،او را نجات دهند.
 . 3اگر حفظ نفس محترمه و جلوگيرى از وقوع قتل ،مستلزم دخالت فورى و مستقيم باشد ،جايز بلكه شرعاً
از باب وجوب حفظ نفس محترمه ،واجب است.

3

دو نكته درباره كسب مال حالل

 .1كسب مال حالل يكى از واجبات است .پيامبر اكرم (ص) فرمود:
4

طَلَبُ الحَالل فريضة عَلى كُلِّ مُسلِمِ

كسب حالل ،بر هر مسلمانى واجب است.
 .2درآمد حالل عبارت است از درآمدهايى كه بر اساس شيوههاى مشروع ومجاز همچون خريد ،فروش،
مضاربه ،جعاله و  ...به دست مىآيد.
صله رحم

يكى از واجبات ،صله رحم است در اين زمينه به چهار نكته اشاره مىشود:
 .1صله رحم پيوند با خويشاوندان است كه گاه با ديدن آنها حاصل مىشود و گاه با تماس تلفنى و گاه با
احسان به آنها.

5

 .2ميزان صله رحم عرف است كه حكم نمايد ارتباط برقرار است.

6

 .3صله رحم بر اساس طبقات ارث است و شامل بستگان دور و سببى نمىشود.

7

 .4صله رحم با بستگانى كه به واجبات توجهى ندارند ،اشكال ندارد به ويژه اگر زمينه هدايت آنها شود.

 -1همان ،م .2804
 -2همان ،م .2635
 -3همان ،ص .771
 -4بحاراالنوار ،ج  ،100ص 9؛ كنز العمال ،ج  ،4ص  ،2ح .11
 -5استفتائات مكارم ،ج  ،3ص  ،610س 1752؛ استفتائات تبريزى ،ص  ،520س 2189؛ جامع المسائل فاضل ،ج  ،1س .1772
 -6استفتائات جديد تبريزى ،ص  ،501س .2190
 -7رساله دانشجويى ،ج  ،16ص .317
 -8استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،1س 3؛ استفتائات جديد مكارم ،ج  ،1س .1156
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8

لزوم تقيه

 .1يكى از واجبات تقيه است .تقيه به معناى ابراز عقيده يا انجام دادن كارى بر خالف نظر و اعتقاد قلبى
است.
 .2تقيه در جايى است كه مؤمن براى حفظ جان يا مال يا عرض خود يا مؤمن ديگر ناگزير ازپنهان داشتن
حقيقت و اظهار گفتار يارفتار مخالف حق باشد ،به اندازهاى كه دفع ضرر گردد.

1

 .3در چند مورد نبايد تقيه نمود همچون كشتن مؤمن ،تقيه در غير حال ضرورت ،تقيه در جايى كه افساد
دين باشد.

2

سه نكته درباره قسم

 .1قسمخوردن اگر راست باشد مكروه و اگر دروغ باشد ،حرام است.

3

 .2اگر به اسمجالله قسم بخورد كارى را انجام دهد يا ترك كند مانند خواندن نماز اول وقت يا ترك عادت
بد ،اگر قسم خود را عمداً بشكند كفاره دارد و كفاره آن اطعام ده فقير و اگر نتوانست سه روز روزه است.

4

 . 3قسم براى دفع ضرر يا جلب منفعت ،كفاره ندارد ولو اين كه دروغ باشد .البته قسم دروغ حرام است ولو
اين كه كفاره نداشته باشد.

5

چهار نكته درباره احترام والدين

 .1رعايت حقوق والدين واجب است گرچه آنها در حق اوالد كوتاهى كرده باشند.
 .2حفظ احترام و احسان به والدين و مراعات ادب در معاشرت با آنان الزم است.

6

7

 .3اطاعت از پدر و مادر در امورى كه انجام يا ترك آن موجب نارضايتى و اذيت آنها مىشود واجب است؛
مگر در واجبات و محرمات.

8

 .4تندى ،پرخاشگرى ،بدگويى و قطع رابطه با والدين از گناهان كبيره است.
ماه گرفتگى
 -1فرهنگ فقه ،ج  ،2ص .585
 -2همان.
 -3توضيح المسائل مراجع ،م .2675
 -4همان ،م .2670
 -5همان ،م .2675
 -6توضيح المسائل مراجع ،م .548
 -7استفتائات امام خمينى( ره) ،ج  ،1س .20
 -8توضيح المسائل مراجع ،م .606
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 .1از وقتى كه ماه گرفتگى شروع مى شود ،انسان بايد نماز آيات را بخواند و نبايد به قدرى تأخير بيندازد كه
شروع به باز شدن كند.

1

 .2اگر بعد از ماه گرفتگى بفهمد تمام آن گرفته بوده ،بايد قضاى نماز آيات را بخواند و اگر مقدارى گرفته
بود يا ماه گرفتگى جزئى بوده ،قضا الزم نيست.

2

 .3اگر بعد از باز شدن تمام قرص ماه بخواهد نماز آيات بخواند ،بايد نيت قضا كند.
اصل و فرع

مواردى درفقه وجود دارد كه فرع ،مهمتر از اصل است همچون موارد زير:
 .1سالم مستحب است و جواب سالم واجب است.

3

 .2نماز جماعت مستحب است ولى تبعيت از امام جماعت در افعال واجب است.
 .3نذر واجب نيست ،ولى عمل به آن واجب است.

4

5

 .4روزه اعتكاف مستحب است ولى روزه روز سوم واجب است.

6

سه نكته درباره عهد

 .1عهد آن است كه شخص با خدا عهد كند اگر به حاجت شرعى خود برسد ،كار خيرى را انجام دهد .يا
بگويد با خدا عهد مىكنم عمل خيرى را انجام دهد.

7

 . 2عمل به عهد همچون نذر واجب است به شرط اين كه صيغه عهد بخواند مثلًا بگويد« :با خدا عهد كردم
فالن كار خير را انجام دهم».

8

 .3ا گر كسى كه با خدا عهد نموده ،به عهد خود عمل نكند ،بايد كفاره بدهد يعنى شصت فقير را سير كند يا
شصت روز روزه بگيرد.
مواردى كه ترك واجبات مانعى ندارد
 .1آنجا كه انسان طاقت و توان انجام كارى را ندارد( .ما ال يطيقون)
 -1همان ،م .1495
 -2همان ،م .1499
 -3تحريرالوسيله مترجم ،ج  ،1م .8
 -4همان ،ج  ،1ص  ،494م .9
 -5همان ،ج  ،3ص .195
 -6همان ،ج  ،2ص .565
 -7توضيح المسائل مراجع ،ج  ،2م .2667
 «-8عاهدت اهلل  »...يا« علَى عهد ان افعل كذا».
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 .2در مواردى كه انجام وظيفه شرعى همچون روزه دارى براى انسان ضرر داشته باشد.
 .3در مواردى كه عسر و حرج باشد( .حج)78 /
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 قرآن كريم. الواجبات و المحرمات ،آية اهلل محمد حسينى شيرازى ،نشر امام مهدى (عج). الفيه و نفليه در واجبات نماز ،شهيد اول. حدود الشريعه ،فى الواجبات ،محمد محسنى ،بوستان كتاب. واجب و حرام ،آية اهلل مشكينى ،نشر الهادى. الحقوق و الواجبات فى االسالم ،آية اهلل عبداهلل جوادى آملى. انوار االصول ،آية اهلل مكارم شيرازى. توضيح المسائل مراجع ،دو جلدى ،انتشارات اسالمى. عروة الوثقى ،دو جلدى ،سيد محمدكاظم يزدى ،انتشارات على بن ابيطالب. تحريرالوسيله امام خمينى (ره) ،چهار جلدى ،انتشارات اسالمى. بحاراالنوار ،عالمه مجلسى ،چاپ بيروت. -فرهنگ فقه ،آية اهلل شاهرودى ،نشر دائرة المعارف فقه اسالمى.

كتاب را با بخشى از خطبه امام على (ع) در دعا به افرادى كه نسبت به واجبات و محرمات پايبندند پايان
مىبريم:
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمْ عَلَى دِينِكَ وَ مِلَّة نَبِيِّكَ (ص)
اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ حَسَنَاتِهِمْ وَ تَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ أَدْخِلْ عَلَيْهِمُ الْمَغْفِرَة وَ الرَّحْمَة وَ الرِّضْوَانَ وَ اغْفِرْ لِلْأَحْيَاءِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ الَّذِينَ وَحَّدُوكَ وَ صَدَّقُوا رَسُولَكَ وَ تَمَسَّكُوا بِدِينِكَ وَ عَمِلُوا بِفَرَائِضِكَ وَ اقْتَدَوْا بِنَبِيِّكَ
وَ سَنُّوا سُنَّتَكَ وَ أَحَلُّوا حَلَالَكَ وَ حَرَّمُوا حَرَامَكَ وَ خَافُوا عِقَابَكَ وَ رَجَوْا ثَوَابَكَ وَ وَالَوْا أَوْلِيَاءَكَ وَ عَادَوْا
أَعْدَاءَكَ اللَّهُمَّ اقْبَلْ حَسَنَاتِهِمْ وَ تَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ أَدْخِلْهُمْ بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ إِلَهَ الْحَقِّ آمِين

1

بار خدايا ما را بيامرز و همه مردان مؤمن و زنان مؤمنه را ،زنده باشند يا مرده ،كسانى كه بر كيش خود جان
آنها را گرفتى و بر ملت و آئين پيغمبرت ،بار خدايا كردار نيك آنها را بپذير ،از كردار بدشان در گذر،
رحمت و آمرزش و رضوان بدانها ارزانى دار ،بيامرز زندههاى از مردان مؤمن و زنان مؤمنه را آن كسانى كه

 -1بحاراالنوار ،ج  ،74ص .355
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تو را يگانه پرستيدند و رسولت را تصديق كردند وبه دينت چسبيدند به واجباتت عمل نمودند ،از پيامبرت
پيروى كردند ،روش و سنت تو را بر جاى داشتند حاللت را حالل و حرامت را حرام شمردند ،از كيفر تو
ترسيدند ،به ثوابت اميدوار شدند ،با دوستانت دوستى كردند ،با دشمنانت دشمنى نمودند .بار خدايا حسنات
آنها را بپذير و از بدىهايشان در گذر و به رحمت خود آنان را در شمار بندگان خوبت درآور اله الحق
آمين.
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