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واليت فقيه

امامان معصوم را يبتمشروع در دوران غياسیاست که نظام سيعهدر فقه شایيهنظر يهفقيتوال

.استشدهيستأسيهنظر ينبر اساس ايزنیاسالمی. نظام مجهور کندیميانب

(انتخاب از طرف مردم) یرا انتخابيهفقيتواليهکه نظر یهللا منتظر يتمهچون آیخالف برخبر

که در ادامه يباشدمیاست که انتصاب آن از طرف خدا و اهلیانتصابیامر يهفقيتدانسته اند وال

آورديمآن را خواهيلدال

حکومت يرشالزمه پذيهمطلقه فقيتواليهمطلقه است و بر اساس نظر یامر يهفقيتوالمهچنني

ياراتاالطالق است و مهه اختیحاکم عليه،. فقاستيهفقیمطلق براياراتروا داشنت اختی،اسالم

یمصاحل عام در سرپرستيترعایمطلق، به معنايتواليرارا دارا است؛ ز يعهامام معصوم ش

يیمطلق برپايتبدون والگريد،یدر بر ميزرا نیومت، مصاحل عمومو چون حوزه حکاستامعهج

.يستممکن نيناحکام دیو اجرایحکومت اسالم

جهت است تا سوء ينبديداضافه گردیبه قانون اساسيزن۶۸سال یاصل که در بازنگر يناو

.يگرددحمدود میقانون اساس۱۱۰تنها به اصل یرهرب يفکه وظايايدنيشپیتفامه

كه يستنيارو رها از هر گونه ضابطه و معیاستبدادیمطلقه, هرگز مطلقه به معنايتاز والمنظور

. اساسا يستسازگار نيهفقيتفقه تصور شود, با شرط عدالت در واليتوالیبرايیمعنانياگر چن

ارست سازگو قانون اسالم اينحكومت دیبا اساس حكومت در اسالم كه به معنايیمعنانيچن

مي. قرآن كر يستندبرخوردار نياراتیو توسعه اختيتوالنياز چنيزو امامان معصوم نيامربپینبوده حت

خود و هرگونه كه خواست عمل كند يلكه بر طبق ميستقائل نیحقنياسالم چنيامربپیبرایحت



امانتدار يدمعصوم او كه باريغينانقطع خواهد كرد. تا چه رسد به جانشيزرا نيامربپنيو شاهرگ چن

.اسالم و نبوت باشند

جامعه يفایمصاحل الزم االستنيدر تأميهفقیاست كه ولينايهمطلقه فقيتكالم مراد از واليكدر

.يدمهم منع مناينرا از ایتواند و یمنیامر يچبوده هيدكامالً مبسوط الیاسالم

یو نقلی: عقليگرددميمبه دو دسته تقسيهفقيتاما حبث اثبات والو

:یعقلداليل

حكم شرعى ممكن است به چهار نوع يكمعتقدند براى اثبات به يعهتوّجه داشت كه علماى شيدبا

براى اثبات يستالزم نيعهـ عقل. از نظر علماى ش٤ـ امجاع ٣ـ سّنت ٢ـ كتاب ١: يماستناد كنيلدل

يلو دللبلكه مى توان با استفاده از عقيمدر دست داشته باشيىتروايايهحكم شرعى حتماً آيك

از نظر ين،و ان را اثبات منود. بنابر ايافتاسالم دست يعتبه حكمى از احكام شر يزعقلى معترب ن

روى كم تر از ارزش استناد به ادلّه يچبه هيهفقيتعقلى براى اثبات واليلفقهى ارزش استناد به دل

نقلى را براى اثبات يلآن دللعقلى و بدنبايلجا ابتدا دلين. ما در ايستنياترواوياتنقلى و آ

.يمذكر مى كنيهفقيتوال

:یعقلداليل

:اولیعقلدليل

از هرج و ريیو جلوگیو اجتماعیو مصاحل فردیهايازننيتامیبرای: هر جامعه ايکمقدمه 

.به حکومت دارديازمرج ن



است که در راس آ ن امام معصوم یشکل آن حکومتينال و مطلوب تر يدهدوم : حکومت امقدمه

.باشد و جامعه را اداره کند

ينامر به اينتر يکنزديدنباشد بايسرال ميدهامر ايکو به دست آوردن نيتامیسوم : وقتمقدمه

!! که مهانا خوب ین عالبد ، متوسط ، خوب در زمان نبودنيآل انتخاب شود ( انتخاب بيدها

(يهشود.)( بال تشبیانتخاب م

شود: یحکومت به حکومت امام معصوم در سه امر نشان داده ميکبودن يکچهارم: نزدمقدمه

که گرفتار یبه گونه ایو اخالقیروحیهايستگیشا-٢اسالم ( فقاهت) یعلم به احکام کل–١

جامعه که به يريتدر مقام مديیکارا-٣) یها نگردد( تقو يعو تطميدینفسانیهوا ها

امللل ، شجاعت در نياز مسائل بی، آگاهريتمهان بصيایواجتماعياسیدرک سيلاز قبیصفات

.استيلها و.... قابل حتليتاولو يصبرخورد با دمشنان ، تشخ

از يشرتکه بیشخصيدم باامام معصو يبت: پس در زمان غريميگیميجهمقدمات نتيناساس ابر

جامعه را عهده دار شود و با قرار گرفنت در راس يشوايیصفات است زعامت و پينایدارايرينسا

.کمال مطلوب سوق دهدیحکومت ارکان آن را مهسو و به سو 

:دومیعقلدليل

است و تنها با نصب یاهليتبر اموال و اعراض و نفوس مردم ، از شئون ربوبيت: واليکمقدمه 

(يندصورت حکومت را طاغوت گو يناري. ( در غيابدیميتو اذن خداوند متعال مشروع

ص و امامان يامربمتعال به پیحق دخالت در اموال و نفوس مردم ، از جانب خدايندوم: امقدمه

.ع داده شده است



احکام یخداوند متعال از اجرايدباياکه مردم از وجود رهرب معصوم حمرومند یسوم : در زمانمقدمه

عقال حمال است چون با حکمت خداوند در تناقض يناسالم صرف نظر کرده باشد ( که ایاجتماع

.است داده باشديگرانآن را اصلح از دیاجازه اجرايااست) 

امعه جيريتدر مديیتقوا و کارايژگیکه از دو و يهیفقيعنیيطجامع الشرايهچهارم: فقمقدمه

.استيشرتافراد بیاز باقيتشبرخوردار باشد که صالح

که مردم از وجود رهرب معصوم حمروم یاست که در زمانیمهان فرد اصلحيطجامع الشرايه:فقنتيجه

.اسالم به او داده شده استیاحکام اجتماعیمتعال و معصوم اجازه اجرایاند از طرف خدا

:ینقلدليل

رفع مشکالت یکه در آن به رجوع مردم به علما براياتیمساله عبارت است از روايندر اینقلادله

فقها را به عنوان (امناء) ( خلفا) ( وارثان ) ياو یمهچون قضاوت و اختالفات حقوقیحکومت

.کرده استیاست معرفيشانامور به دست ایکه جمار یو کسانيامربانپ

استناد یبه منابعينجادر انيمهیاست و برایفراوانیحت آن حبث هاو صياتنقليناثبات ابرای

ستند مانند: يیمنابع رواينو از معترب تر يستدر صحت آن جماز نيکتشکيعگردد که در تشیم

هصادر شديفدر پاسخ اسحاق بن شر يفکهشر يعو توقجيهمقبوله عمربن حنظله ، مشهوره ابو خد

.است



امام صحت و يبتغيتحساسيلزمان حضور معصوم است و به دلیبراياترواينمهم: انکته

.تر و مهم تر گرددیشود بلکه ممکن است قو یکالم ها نه تنها کم منيناستناد ا

ينکهبه دست مردم سپرده شده باشد گذشته از ايبتامر در زمان غیکه نصب ولينااحتمال

يعیتشر يتجه به ربوبآن وجود ندارد با تو یبرايلیدلينکوچکرت 

.نکرده استياناحتمال بيکبه عنوان یآن را حتیايعهشيهفقيچو هيستن

يعهدر کتاب عامل بزرگ شيعتوقين) مشهور است. ايفشر يعفقها به ( توقنيکه در بيتیروا-1

در واقع جواب نامه اسحاق بن يعتوقينخود آورده است. اينصدوق در کتاب اکمال ديخمرحوم ش

عج یاز حضرت مهدینامه در سوالينعصر عج است.اسحاق در ایاز طرف حضرت وليعقوب

يست؟ما چيفهخواهد آمدو وظيشپيبتپرسد که در زمان غیواقعه محوادثدر باره 

هللا عليکمعلیفيثنارواه حدیاليهااما احلوادث الواقعه فارجعوا فو .يهمو انا حجه 

آنان حجت من بر مشت يراز يدما مراجعه کنيثحديانپس به راو يدآیميشکه پيیرخداد هاواما

.هستند و من حجت خدا بر مشا هستم

مردم در يفتکليانامام صادق در بيثحدينکه از مقبوله عمربن حنظله است : در ايتیروا-2

: ( يدفرمایمنيباشد چننيدار که حاکم بر مسلميتمرجع صالحيکحل اختالفات و رجوع به 

(شودیآن قرار داده میبودن حذف و فارسيادز يلبه دلیمنت عرب

ما باشد و در حالل و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام يثحدیاز مشا که راو هرکس

ی. مهانا من اورا حاکم بر مشا قرار دادم . پس هرگاه حکميردعنوان داور بپذمارا بشناسد و آن را به



مارا رد  کهکرد و از او قبول نکردند ، حکم خدا را سبک مشرده اند و ما را رد کرده اند و آن کس  

.کند خدارا رد کرده است و رد کردن خداوند در حد شرک به اوست

:براساس

یکافاصول

يعهالشوسايل

يزدیمصباح يهفقيتگذرا به والینگاهابکت

((رهينیامام مخيهفقيتوالکتاب

مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميهيتساوب

ياپديکیو يتساوب

سجده سهو

مناز سهوا نيدر بينکهآورد:اول: ایدو سجده سهو به جايدبعد از سالم مناز انسان بايزسه چیبرا

بعد از سجده یدر مناز چهار رکعتينکهسجده را فراموش کند.سوم : ايکينکهحرف بزند.دوم: ا

سجده يدواجب باياطپنج رکعت.و در دو مورد بنا بر احتيادوم شک کند که چهار رکعت خوانده 

ينکها- م بدهد.مناز را سالم دهند مثال در رکعت اول سهوا ساليدکه نبايیدر جا- سهو اجنام دهد

مستحب آن است  ياطاحتیوليست،موارد سجده سهو واجب نيناريتشهد را فراموش کند.و در غ



.و اگر آورددر مناز سجده سهو جبا یو نقصيادیهر ز یجا بلکه براینشسنت بيايستادنایکه برا

یبه سجده سهو نداشته اشکال ندارد.برايازآن سجده سهو اجنام داده نیکه برایبعدا بفهمد کار 

که صورت را از قبله برگرداند بعد از ينبعد از مناز بدون ايدکه بر انسان الزم شده بایسجده سهو 

و  يدسهو را بگو هاست بگذارد و ذکر سجديحکه سجده بر آن صحيزیچيامهر یسر را رو يتن

ينیمستحبياطگرچه مطابق احتيست،واجب نريگفنت تکب

ينالبته در هر دو سجده ا» و برکاتهو رمحةیالنبيهاايکالسالم علبسم«يدذکر را بگو 

است که در ذکر یاست. گفتنیسالم کافيکو يخواندتشهد ميکو بعد از آن يگويدذکر را م

و بسم«يدبگو ياو » حممد و آل حممدیعلبسم«يدسجده سهو اگر بگو 

.(١٢٣٦، م ١املسائل مراجع، ج يحاشکال ندارد (توض» حممد و آل حممدیاللهم صل عل

اشورای نگهبان، وظايف و اعض

است که از دوازده عضو يرانایاسالمینظام مجهور ینظارتیینگهبان قانون اساسیشورا

هستند که با حکم رهرب عزل و نصب يیدوازده تن فقهايناست. شش عضو از اشدهيلتشک

يندگانو اعالم نظر مناييهقوه قضاييسر یهستند که با معرفیحقوقدانانيگرو شش عضو دشوندیم

.شوندیانتخاب میاسالمیشورالسجم



یکشور به استثنایانتخابات سراسر یمتامینامزدهايتو صالحیاسالمیجملس شورانيقوانمتامی

.شورا برسنديناييدبه تايدشهر و روستا بایانتخابات شوراها

شورا يناست. ایاسالمیدر جملس شورانيقوانيننگهبان، نظارت بر تدو یشورايفهوظخنستني

اسالم مطابقت یشرعنيو قوانیشده در جملس را با قانون اساسيبدارد که هر قانون تصو يفهوظ

. در صورت عدم مطابقت، کندیمييدطرح جملس را تاياحيهدهد که در صورت مطابقت داشنت، ال

ینگهبان را بررسیتا جملس اصالحات مورد نظر شوراشودیطرح به جملس برگردانده مياحيهآن ال

مصلحت يصمورد نظر به جممع تشخحيهاليابر نظر خود، طرح جملس یکند. در صورت پافشار 

.شودینظام فرستاده م

مهه يتنگهبان موظف است صالحیانتخابات کشور است. شورايهشورا نظارت بر کليفهوظدومني

شهر و روستا در یاسالمیکه جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهايینامزدها

منوده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن  یرا بررسکنندیبت نام موزارت کشور ث

.ا بدهديدکاند

نگهبانیحال حاضر شورایاعضا



فقها

(نگهبانیشوراري(دبیامحد جنت-۱

حممد مومن-۲

یغالمرضا رضوان-۳

یشاهرودی> هامش-جيانیصادق الر -۴

يزدی> حممد رضا مدرس - يریحممدحسن قد-۵

يزدیحممد -۶



حقوقدانان

اهلامنيغالحمس-۱

يزادهحممد رضا عل-۲

يلیحمسن امساع-۳

يزیعز يمابراه-۴

((سخنگويیکدخدایعباسعل-۵

یعباس کعب-۶



مراجع تقليد

کتاب يا) يهاملسائل (رساله عمليحکه توضشودیگفته ميطیبه جمتهد جامع الشرايدمرجع تقل

ريویپیاز و یاسالمیو احکام فقهينباشد که در فروع دريوانیپیاستفتائات داشته باشد و دارا

.کنند

یرو، در اصطالح، به جمتهدينحمل رجوع است. از ایدر لغت، اسم مکان به معنا» مرجع«کلمه

مسائل جهان الزم ازیو آگاهيیمانند پارسايگریديطاعلم باشد و شرايگرانکه نسبت به د

رجوع یبه و یدر احکام شرعيعيانشيرا. ز گويندیم» مرجع«را داشته باشد، يعاسالم و تش

امر، از يناست، و ايطاز جمتهد جامع الشراريویپينجا،در ايدمنظور از واژه تقلني. مهچنکنندیم

.باشدیمنيباب رجوع به اهل خربه و متخصص

يکنزديارانيايثحديانرا به راو ريوانشاناز عصر امامان آغاز شد. آنان پيعهدر مذهب شتقليد

فتوا دادن و یبرایخود را به حضور در مساجد و مراکز عموميارانیدادند و گاهیخود، ارجاع م

فاصلة بعلتامر، ينآنان به ايقدر عصر امامان و تشو يدمنودند. ظهور تقلیميقارشاد مردم تشو 

به یدسرتسیدشوار يجهمسافرت مردم و در نتیبرایشهرها، فراهم نبودن امکانات ضرور انيميادز 

یآمدن مشکالت شخصيدموارد و باالخره پدياریدر بسيهعامِل تقی،نداشنت به و یدسرتسياامام 

به يازصغرا نيبتغريمامامان در صورت مراجعة مستقیو عسر و حرج برا

نقل يعهامام دوازدهم شينکه از آخر يعیاحساس شد و بنا بر توقيشرتبیدر احکام شرعيدتقل

يطیشرایکرده که دارایمعرفيهانیرا فقيداست، مرجع شناخت احکام در موضوعات جدشده

[۳کنند.[يديدهستند و مردم با



. ابتدا شودیميفتعر یاصطالح فنيکه عنوان بیاصول فقه از قرن چهارم هجر یتقليد

يانکه در میکسنيشود، نداشت. اولیچه که بعداً مرجع خوانده مبا آنیمفهوم ارتباط روشنينا

و نداو دانستريوخود را پيگردیدر قرن پنجم بود، علمایطوسيخشيافت،مقام مرجع يعيانش

. اما شودیعامل از عامل خوانده ميدتقليد،تقليناو شد. اازيدبه تقلريکردن از او بعدها تعبيتحکا

[۲.[يافتیاز جمتهد در سده دهم بود که شکل روشنیعاميداصول تقل

يکنامتمرکز بود و در منطقه یارابطهشدندیميدهبزرگ که مرجع نامیابتدا رابطه مردم و فقهادر

مهاجر از جبل عامل، لبنان در یبا حضور علمايهحمل رجوع مردم بودند. در دوان صفو يهچند فقيا

فراتر یشهرتهشدند کيدارپديیشکل گرفت و علمايتمترکز در روحانجيادبه ايشیگرایدربار صفو 

قم شکل  يهدر حوزه علمیبروجردهللايتمترکز در دوران اقامت آيناز منطقه خود داشتند. نقطه اوج ا

شهر مجع شد. پس از يندر ایشد و ثروت بزرگيعيانشيبرقبدونيدمرجع تقلیگرفت، بروجرد

.يددوباره فرا رسيتمرگ او دوران تکثر مرجع

یدر امور شرعیو ينانعام و جانشيبانامام زمان، نايبتدر زمان غيعهشیفقهای،فقهيدگاهداز

.شوندیحمسوب میاسالمیاحکام فقهينيو استنباط و تب



جوامع یو اجتماعياسیو سیفکر ينی،در امور دینقش بارز يع،تشيخدر طول تار يعهشمراجع

در زمان حکومت قاجار است  ريازیشريزایتنباکو توسط مميحتر یاند. مثال بارز آن فتواخود داشته

.يدتنباکو اجناميازامتیکه به الغا

يندباشیميلافراد ذیمراجع مشهور کنوناز

يدحممدسع• یزجنانينیحس• یاخامنه• یکاظم حائر يدس• یآملیجواد• یاتجن• یزجنانبيات

يدس• یزجنانريیشب• یشاهرود• يستانیس• یجعفر سبحان• یروحان• يبدستغ• يمحک

• ياضحممداسحاق ف• عليارییغرو • یگرگانیعلو • یصانع• يگانیگلپایصاف• ريازیصادق ش

مسلم • ريازیمکارم ش• یمظاهر • یمدرس• یحمقق کابل• یحممدآصف حمسن• یگرامیحممدعل

یخراسانيدوح• یمهدانینور • یجنفنيحممدحس• یجنفريبش• يلیاردبیموسو • یملکوت

جملس خربگان رهربی

قانون ۱۰۷است که بر اساس اصل »يطواجد شرا«هایيهمتشکل از فقیجملسیجملس خربگان رهرب 

) را دارد. یاسالمی(رهرب مجهور يهفقیو نظارت بر ولينيتعيتمسئوليرانایاسالمیمجهور یاساس

مردم یو خمفيممستقیانتخابات و توسط رأيلهٔ آن به وسیجملس که اعضاينمدت هر دورٔه ا

.باشدیهشت سال مگردند،یانتخاب م

نفر اعالم  ۸۶ينایداخلنامهٔ ينيآ۲و ۱در مادٔه يزخربگان نجملس

.استکرده



در یبود، پس از مرگ و ينیمشکیبه عهده عل۱۳۶۱در سال يسجملس از زمان تأسينارياست

یکنیحممدرضا مهدو ۱۳۸۹و در سال يدرسیرفسنجانیپست به اکرب هامشينا۱۳۸۶سال 

.شدیو نيجانش

به یاخامنهیعليدو انتخاب س۱۳۶۴در سال یبه عنوان قائم مقام رهرب یمنتظر ينعلیحستعيني

خود يتجملس در دوران فعالينايماتتصم۱۳۶۸در سال يرانایاسالمیعنوان رهرب مجهور 

.استبوده

شد که کشور در حال جنگ با عراق بود. انتخابات يلتشکيطیدر شرایجملس خربگان رهرب خنستني

نفر در آن شرکت کردند. در يليونم۱۸يکبرگزار شد که نزد۱۳۶۱آذر ۱۹يخار جملس در تينا

مبه دور دو يندگانمنايهشدند و انتخابات بقينيجملس خربگان تعيندگاننفر از منا۷۵دوره ينا

.يدکش

) یجملس خربگان (پس از جملس خربگان قانون اساسنيکه در واقع دومیجملس خربگان رهرب خنستني

.در آن خوانده شدينیمخيامشد و پيلتشک۱۳۶۲مرداد ۲۴يقهدق۹:۱۰در ساعت بود



که از طرف ينیامام مخيرانایاسالمیمجهور يانگذاراسالم و بنیانقالب جهانرياز رهرب کبپس

رهرب به عهده خربگان منتخب ينيشدند، تعيرفتهشناخته و پذیو رهرب يتقاطع مردم به مرجعيتاکثر 

يکصدمذکور در اصول پنجم و يطدرباره مهه فقهاء واجد شرایمردم است. خربگان رهرب 

مسائل يایاز آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهيکیهر گاه کنندیو مشورت میبررس

از صفات مذکور در يکیخاص در یواجد برجستگياعامه يتمقبولیدارايایو اجتماعياسیس

از آنان يکیصورت يناريو در غکنندیانتخاب میدهند او را به رهرب يصيکصداصل 

هایيتامر و مهه مسووليت. رهرب منتخب خربگان، والمنايندیمیبه عنوان رهرب انتخاب و معرفار 

.استیافراد کشور مساو يربا سانياز آن را بر عهده خواهد داشت. رهرب در برابر قوانیناش

:یقانون اساس۱۰۸اصل

یجلسات آنان برایداخلنامهينييفيتخربگان، کيطمربوط به تعداد و شراقانون

شود و به يبآراء آنان تصو يتو با اکثر يهیشورانيفقهاء اوليلهبه وسيددوره بانيخنست

يبو تصو نونقايننظر در ايدو جتديريرهرب انقالب برسد. از آن پس هر گونه تغيیيبتصو 

.خود آنان استيتخربگان و صالحيفمقررات مربوط به وظايرسا

:یقانون اساس۱۱۱اصل



مذکور در اصول پنجم و يطاز شرايکیفاقد ياخود ناتوان شود، یقانونيفرهرب از اجنام وظاهرگاه

است، از مقام خود برکنار بودهيطاز شرایمعلوم شود از آغاز فاقد بعضياگردد، يکصد

ت. در صور باشدیو هشتم ميکصدامر به عهده خربگان مذکور در اصل ينايصخواهد شد. تشخ

يدرهرب جدیو معرفينيعزل رهرب، خربگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعياريیکناره گيافوت 

.ينداقدام منا

قضاى روزه-احکام روزه

باشد، ام مىس : هجده روز روزه به علت مسافرت در ماه رمضان براى اجنام مأموريت ديىن بر عهده

.هاى ماه رمضان که بر اثر مسافرت از مشا فوت شده، واجب استج: قضاى روزه

نت روزه قضاى ماه رمضان اجري شود و بعد از زوال افطار کند، آيا کّفاره بر س : اگر کسى براى گرف

او واجب است يا خري؟

.ج: کّفاره بر او واجب نيست

توانند س : کساىن که در ماه رمضان براى اجنام وظيفه ديىن در مسافرت هستند و به مهني دليل منى

، خبواهند روزه بگريند، آيا پرداخت کّفاره بر روزه بگريند، اگر در حال حاضر بعد از چند سال تأخري



ج: اگر قضاى روزه ماه رمضان را به علت استمرار عذرى که مانع روزه گرفنت است، تا ماه رمضان 

هاىي که از آنان فوت شده کاىف است، و واجب سال آينده به تأخري انداخته باشند، قضاى روزه

طعام فديه بدهند، هرچند احتياط در مجع بني قضا و فديه است. وىل نيست براى هر روزى يک مدّ 

اگر تأخري در قضاى روزه به خاطر سهل

.واجب است

س : شخصى به مدت ده سال بر اثر جهل مناز خنوانده و روزه نگرفته است، فعالً توبه منوده و به 

هاى فوت شده را سوى خدا با

هايش را بپردازد، آيا صحيح است که فقط به استغفار اکتفا  ندارد و ماىل هم ندارد که با آن کّفاره

کند؟

مدى شود، وىل نسبت به کّفاره افطاره عهاى فوت شده در هيچ صورتى ساقط منىج: قضاى روزه

روزه ماه رمضان، چنانچه قدرت بر روزه دو ماه و يا اطعام شصت مسکني براى هر روز نداشته باشد، 

بايد به هر تعداد فقري که قادر است غذا بدهد و احتياط آن است که استغفار نيز بکند و اگر به 

ل و زبان خود هيچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نيست فقط کاىف است که استغفار کند يعىن با د

هللا (از خداوند خبشايش مى«بگويد:  .«(طلبماستغفر

هاىي که بر من واجب شده بود س : من به عّلت عدم قدرت ماىل و بدىن نتوانستم براى اجنام کّفاره

روزه بگريم و يا به مساکني اطعام منامي و در نتيجه، استغفار منودم لکن به لطف اهلى اکنون توان روزه  

ام چيست؟اطعام منودن دارم، وظيفهگرفنت يا 

.ج: در فرض مرقوم، اجنام کّفاره الزم نيست گر چه احتياط مستحب آن است که اجنام داده شود



س : اگر شخصى بر اثر جهل به وجوب قضاى روزه تا قبل از ماه رمضان سال آينده قضاى 

هايش را به تأخري اندازد، چه حکمى دارد؟روزه

.شودى روزه تا ماه رمضان سال بعد، بر اثر جهل به وجوب آن ساقط منىج: فديه تأخري قضا

اى دارد؟ آيا بايد براى هر روز س : فردى که به مدت صدو بيست روز روزه نگرفته، چه وظيفه

شصت روز روزه بگريد؟ و آيا کّفاره بر او واجب است؟

اگر افطار عمدى و بدون ج: قضاى آنچه از ماه رمضان از او فوت شده، بر او واجب است، و

عذر شرعى بوده، عالوه بر قضا، کّفاره هر روز هم واجب است که عبارت است از شصت روز روزه 

.يا اطعام شصت فقري و يا دادن شصت مد طعام به شصت مسکني که سهم هر کدام يک مّد است

باشد قضاى آن حمسوب شود اماى بر عهدهام به اين نيت که اگر روزهس : تقريباً يک ماه روزه گرفته

هاى ام نيست به قصد قربت مطلق باشد، آيا اين يک ماه روزه به حساب روزهاى بر عهدهو اگر روزه

شود؟قضاىي که بر ذّمه دارم، حمسوب مى

ايد، اعم از روزه قضاء يا ج: اگر به نيت آنچه که در زمان روزه گرفنت شرعاً مأمور به آن بوده

.شودايد و روزه قضا هم برعهده مشا باشد، به عنوان روزه قضاء حمسوب مىتهمستحىب، روزه گرف

داند چه مقدار روزه قضا دارد و با فرض داشنت روزه قضا روزه مستحىب بگريد، اگر س : کسى که منى

شود؟معتقد باشد که روزه قضا ندارد، آيا به عنوان روزه قضا حمسوب مى

اش هست، حمسوب حباب گرفته به جاى روزه قضاىي که بر عهدههاىي را که به نيت استج: روزه

.شودمنى



اش را افطار کرده، س : نظر شريف جنابعاىل درباره شخصى که بر اثر جهل به مسأله، عمداً روزه

چيست؟ آيا فقط قضا بر او واجب است يا اينکه کّفاره هم بايد بدهد؟

کند ـ مثل اينکه ا اجنام دهد که روزه را باطل مىاطالعى از حکم شرعى، کارى ر ج: اگر به سبب ىب

کند و در روز ماه رمضان دارو خورد دانست خوردن دارو نيز مانند ساير خوردنيها روزه را باطل مىمنى

.اش باطل است و بايد آن را قضا کند وىل کّفاره بر او واجب نيستـ روزه

واناىي، نتوانسته روزه بگريد، آيا فقط قضا بر س : کسى که در اوائل سن تکليف بر اثر ضعف و عدم ت

او واجب است يا قضا و کّفاره با هم بر او واجب است؟

ج: اگر گرفنت روزه براى او حرجى نبوده و عمداً افطار کرده، عالوه بر قضا، کّفاره نيز بر او واجب 

بر عهده او هااست و اگر خوف داشته باشد که اگر روزه بگريد مريض شود، فقط قضاى روزه

.باشدمى

اش داند، وظيفهس : کسى که تعداد روزهاىي که روزه نگرفته و مقدار منازهاىي را که خنوانده منى

اش را بر اثر عذر شرعى افطار کرده و يا عمداً آن را خورده است، داند روزهچيست؟ کسى هم که منى

چه حکمى دارد؟

و روزهج: جايز است که به قضاى آن مقدار از مناز 

.در صورت شک در افطار عمدى کّفاره واجب نيست

س : اگر شخصى که در ماه رمضان روزه دار است، در يکى از روزها براى خوردن سحرى بيدار 

بيفتد و روزه را اى براى او اتفاقنشود و لذا نتواند روزه را تا غروب ادامه دهد و در وسط روز حادثه

افطار کند، آيا يک کّفاره بر او واجب است يا کّفاره مجع؟



ج: اگر روزه را تا حدى ادامه دهد که روزه بر اثر تشنگى و گرسنگى براى او حرجى شود و در نتيجه 

.اى نداردآن را افطار منايد، فقط قضا بر او واجب است و کّفاره

ام يا خري ام بوده، کردههاىي را که بر عهدهگرفنت قضاى روزهس : اگر شک کنم در اينکه اقدام به  

تکليف من چيست؟

ج: اگر يقني به اشتغال قبلى ذّمه خود داريد، واجب است به مقدارى که موجب يقني به اجنام 

.شود، روزه قضاء بگرييدتکليف مى

ک روز را هم در موقع ظهر س : کسى که هنگام بلوغ فقط يازده روز از ماه رمضان را روزه گرفته و ي

دانسته که با ترک افطار کرده و در جمموع هجده روز روزه نگرفته است، و در مورد آن هجده روز منى

عمدى روزه کّفاره بر او واجب است، چه حکمى دارد؟

ج: اگر روزه ماه رمضان را از روى عمد و بدون عذر شرعى افطار کرده، بايد عالوه بر قضا، کّفاره 

.دهد اعم از اينکه هنگام خوردن روزه عامل به وجوب کّفاره و يا جاهل به آن باشدهم ب

س : اگر پزشک به بيمارى بگويد که روزه براى مشا ضرر داد و او هم روزه نگريد، وىل بعد از چند 

سال بفهمد که روزه براى وى ضرر نداشته و پزشک در تشخيص خود اشتباه کرده است، آيا قضا و  

بر او واجب است؟کّفاره 

ج: اگر از گفته پزشک متخصص و امني و يا از منشأ عقالىي ديگر، خوف از ضرر پيدا کند و روزه 

.نگريد، فقط قضا بر او واجب است



احکام مبطالت روزه-احکام روزه

س : آيا تبعيت از اهل سنت در وقت افطار روزه در مراسم عمومى و جمالس رمسى و غري آن، جايز 

ت؟ اگر مکّلف تشخيص دهد که اين متابعت از موارد تقيه نيست و دليلى براى التزام به آن وجود اس

اش چيست؟ندارد، وظيفه

ج: تبعيت از ديگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت افطار، جايز نيست، و اگر از موارد تقيه 

طور اختيارى افطار منايد مگر ست بهباشد افطار جايز است، وىل روزه آن روز قضا دارد، و جايز ني

.بعد از آنکه داخل شدن شب و پايان يافنت روز را با يقني حسى و يا با حجت شرعى احراز منايد

شود؟ام باطل مىدار باشم و مادرم مرا وادار به خوردن غذا يا نوشيدن کند، آيا روزهس : اگر روزه

.چند بر اثر درخواست و اصرار شخص ديگرى باشدکند، هر ج: خوردن و آشاميدن روزه را باطل مى

س : اگر چيزى به زور وارد دهان روزه دار شود و يا سر او به مهان صورت داخل آب گردد، آيا 

ات را اش شود، مثالً به او بگويند که اگر روزهشود؟ اگر وادار به باطل کردن روزهاش باطل مىروزه

اش سازمي، او هم براى دفع اين ضرر غذا خبورد، آيا روزهمىخنورى، ضررى به خودت يا مالت وارد 

صحيح است؟

ج: روزه شخص روزه دار با داخل شدن چيزى در حلقش بدون اختيار و يا با فرو بردن سرش به مهان 

اش شود، وىل اگر خودش بر اثر اکراه ديگرى مرتکب مفطرى شود، روزهصورت به زير آب باطل منى

.باطل خواهد شد



: اگر روزه دار جاهل باشد به اينکه تا به حد ترخص نرسيده، نبايد قبل از زوال افطار کند، و قبل س 

از حد ترخص به اين اعتبار که مسافر است، افطار منايد، روزه اين شخص چه حکمى دارد؟ آيا قضا 

بر او واجب است يا حکم ديگرى دارد؟

را قضا کند لکن اگر از حکم مسأله، غافل بوده  اش باطل است و بايد آن ج: در فرض مرقوم، روزه

.کّفاره ندارد

س : هنگامى که مبتال به بيمارى زکام بودم، مقدارى از اخالط سر و سينه در دهامن مجع شده بود که 

ام صحيح است يا خري؟ در بعضى از روزهاى ماه به جاى بريون انداخنت، آن را فرو بردم، آيا روزه

يکى از اقوام بودم که بر اثر زکام و خجالت و حيا جمبور شدم با خاک، تيمم مبارک رمضان در منزل

بدل از غسل واجب بکنم و تا نزديک ظهر غسل نکردم. اين کار براى چند روز تکرار شد، آيا 

ام در آن روزها صحيح است يا خري؟روزه

ى دهان رسيده باشد بنا بر رساند، وىل اگر به فضاج: فرو بردن اخالط سر و سينه ضررى به روزه منى

احتياط واجب بايد از فرو بردن آن خوددارى منايد، و اما ترک غسل جنابت قبل از طلوع فجِر روزى  

خواهيد روزه بگرييد و اجنام تيمم بدل از غسل به جاى آن، اگر به خاطر عذر شرعى باشد و که مى

روزه نيست و روزه مشا با تيمم يا تيمم در آخر وقت و به خاطر تنگى آن باشد، موجب بطالن 

.صحيح است. در غري اين صورت، روزه مشا در آن روزها باطل است

کند هر روز داخل معدن شده و در آن  کنم که طبيعت آن اقتضا مىس : من در معدن آهن کار مى

ني صورت شود، بقيه ماههاى سال هم به مهکار کنم و هنگام استفاده از ابزار کار غبار وارد دهامن مى

گذرد، تکليف من چيست؟ آيا روزه من در اين حالت صحيح است؟بر من مى



ج: فرو بردن غبار غليظ هنگام روزه بنا بر احتياط واجب موجب باطل شدن آن است و بايد از آن 

پرهيز منود، وىل جمرد داخل شدن غبار در دهان و بيىن بدون اينکه به حلق برسد، روزه را باطل 

.کندمنى

مبطالت روزه-حکام روزها

ام را باطل کنم لکن قبل از اين  س : من در روز ماه رمضان به عّلت اغواى شيطان تصميم گرفتم روزه

ام چيست؟ و کند اجنام دهم، از تصميم خود منصرف شدم حکم روزهکه عملى که روزه را باطل مى

اگر اين امر در روزه غري ماه رمضان پيش آيد چه حکمى دارد؟

طورى که قصد ادامه روزه نداشته در روزه ماه رمضان اگر در اثناى روز از نيت روزه گرفنت بر گردد به

شود و قصد دوباره او براى ادامه روزه فايده ندارد، البته تا اذان مغرب بايد از  اش باطل مىباشد، روزه

د به اين معىن که هنوز تصميم کند خوددارى کند. اّما اگر دچار ترديد شو کارى که روزه را باطل مى

نگرفته است روزه را باطل کند، يا تصميم بگريد کارى را که موجب باطل شدن روزه است صورت 

روزه او حمل اشکال است و احتياط واجب دهد و هنوز آن را اجنام نداده در اين دو صورت صّحت

وزه واجب معّني ديگر ـ مانند نذر معّني آن است که روزه را متام کند و بعداً هم آن را قضا منايد. هر ر 

.و امثال آن ـ نيز داراى مهني حکم است

شود؟اش باطل مىس : آيا اگر از دهان شخص روزه دار خون بيايد، روزه

.شود، وىل واجب است که از رسيدن خون به حلق جلوگريى کندج: روزه به سبب آن باطل منى

در حال روزه چيست؟س : حکم استعمال دخانيات مانند سيگار



دار از دودهاى انواع دخانيات و نيز مواد خمّدرى که از راه بيىن يا ج: احتياط واجب آن است که روزه

.شود خوددارى کندزير زبان جذب مى

شود و براى چند دقيقه زير زبان گذاشته شده که از توتون و غري آن ساخته مى» ناس«س : آيا ماده 

شود، مبطل روزه است يا خري؟انداخته مىو سپس از دهان بريون 

.شوداش مىرا فرو بربد، موجب بطالن روزه» ناس«ج: اگر آب دهان خملوط به ماده 

س : نوعى داروى طىب براى اشخاص مبتال به تنگى نفس شديد وجود دارد که عبارت است از يک 

داروى مايع بصورت پودر گاز از قوطى که در آن مايع فشرده شده وجود دارد و با فشار دادن آن 

گردد. گاهى بيمار جمبور طريق دهان وارد ريه شخص بيمار شده و موجب تسکني حال وى مى

شود در يک روز چندين بار از آن استفاده کند، آيا با وجود استفاده از اين دارو، روزه گرفنت جايز مى

.ريممکن و يا بسيار سخت خواهد بوداست؟ با توجه به اينکه بدون استفاده از آن روزه گرفنت غ

صورت گاز يا پودر باشد و وارد حلق شود، ج: اگر ماده مذکور هواى فشرده مهراه با داروىي هرچند به

روزه حمل اشکال است و در صورتى که روزه گرفنت بدون استعمال آن، ممکن نيست يا مشّقت صّحت

آن است که مبطل ديگرى اجنام ندهد و در دارد، جايز است از آن استفاده کند، لکن احتياط 

.ها را قضا منايدصورت متّکن (بدون استفاده از آن) روزه

دامن آب شود و گاهى منىآيد خملوط مىهامي مىس : من در بيشرت روزها آب دهامن با خوىن که از لثه

دارد؟ اميدوارم مرا ام با اين حال چه حکمى برم مهراه با خون است يا خري؟ روزهدهاىن که فرو مى

.راهنماىي فرماييد



ج: اگر خون لثه در آب دهان مستهلک شود، حمکوم به طهارت است و بلعيدن آن اشکال ندارد و 

مبطل روزه نيست، و مهچنني در صورت شک در مهراه بودن آب دهان با خون، فرو بردن آن اشکال 

.زندروزه ضرر منىندارد و به صّحت

هامي را مسواک نزدم، و بدون اينکه هاى ماه رمضان روزه گرفتم وىل دندانس : در يکى از روز 

باقى

بر من واجب است؟

ايد و لق نداشتهج: اگر علم به وجود باقى

.فرو رفنت آن هم عمدى و با التفات نبوده، قضاى روزه بر مشا واجب نيست

شود؟ آيا براى او رخينت اش باطل مىشود، آيا روزهدارى خون زيادى خارج مىس : از لثه شخص روزه

آب با ظرف بر سرش جايز است؟

شود. مهچنني رخينت آب بر روى سر منىج: با خروج خون از لثه تا آن را فرو نربده است، روزه باطل

.رساندروزه ضرر منىتوسط ظرف و مانند آن به صّحت

هاى زنان وجود دارد (شيافهاى روغىن) که در س : داروهاى خمصوصى براى معاجله بعضى از بيمارى

شود؟شود، آيا استفاده از آن موجب بطالن روزه مىداخل بدن گذاشته مى

.رسانداروها به روزه ضرر منىج: استفاده از آن د

داران در ماه مبارک س : نظر شريف جنابعاىل درباره تزريق آمپول و ساير تزريقات نسبت به روزه

رمضان، چيست؟

س : آيا خوردن قرص فشار خون در حال روزه جايز است يا خري؟



ندارد، وىل با خوردن ج: اگر خوردن آن در ماه رمضان براى درمان فشار خون ضرورى باشد، اشکال 

.شودآن روزه باطل مى

س : اگر من و بعضى از مردم بر اين عقيده باشيم که بر استفاده از قرصها جهت مداوا عنوان خوردن 

زند؟ام ضرر منىکند، آيا عمل به آن جايز است و به روزهو آشاميدن صدق منى

.کندج: خوردن قرص روزه را باطل مى

ر خود در ماه رمضان مجاع منايد و زن نيز به آن راضى باشد چه حکمى دارد؟س : اگر شوهر با مهس

ج: بر هر يک از آنان حکم افطار عمدى جارى است و عالوه بر قضا، کّفاره هم بر هر دو واجب 

.است

رساند؟اش ضرر مىس : اگر مردى با مهسرش در روز ماه رمضان شوخى و مالعبه منايد، آيا به روزه

.کندجر به انزال مىن نشود، به روزه خللى وارد منىج: اگر من

مبطالت و احکام مناز



مبطالت مناز-احکام مناز 

شود؟السالم) در تشهد، باطل مىس: آيا مناز با ذکر شهادت به واليت امرياملومنني على(عليه

هاى عملّيه بيان در رسالهامثاهلم)ج: مناز و از مجله تشهد را مهان طور که مراجع عظام شيعه(کّثرهللا

.اند خبوانيد و چيزى بر آن اضافه نکنيد هرچند که کالم حق و صحيحى باشدمنوده

کند، آيا س: شخصى در عبادات خود مبتال به ريا است و در حال حاضر با نفس خود مبارزه مى

توان از ريا دورى کرد؟شود؟ چگونه مىاين عمل وى نيز ريا حمسوب مى

شود و براى رهاىي از ريا عملى که براى خدا اجنام گريد از مجله مبارزه با ريا، ريا حمسوب منىج: هر 

بايد در عظمت خداوند متعال و ضعف و احتياج ديگران به خداوند تفکر منايد و مهچنني در بندگى 

.خود و ديگر مردم براى خداوند تبارک و تعاىل انديشه کند

عت برادران اهل سنت، بعد از قرائت سوره محد توسط امام مجاعت،  س: هنگام شرکت در مناز مجا

شود، اين کار چه حکمى دارد؟صورت دسته مجعى گفته مىبا صداى بلند و به» آمني«کلمه 

.ج: اگر مقتضاى تقيه، گفنت آمني باشد، اشکال ندارد و در غري اين صورت جايز نيست



شومي که در حال اجنام کار خطرناکى است، کودکى مىس: گاهى هنگام خواندن مناز واجب متوجه  

آيا جايز است بعضى از کلمات سوره محد يا سوره ديگر يا بعضى از ذکرها را بلند خبوانيم تا کودک 

يا کساىن که در خانه هستند، متوجه شوند و خطر رفع گردد؟ اگر هنگام قيام مناز دست يا ابرو را 

در جواب سؤال او تکان دهيم، آن مناز چه حکمى دارد؟براى فهماندن چيزى به کسى و يا 

زشکيات منا-احکام مناز 

س: کسى که در رکعت سوم مناز شک کند که قنوت را جبا آورده يا خري، چه حکمى دارد، آيا منازش 

را متام کند و يا از هنگام شک آن را قطع منايد؟

در اين مورد چيزى بر مکّلف واجب شود و مناز صحيح است، و ج: به شک مذکور اعتنا منى

.نيست

هاى آن مثل شک در اين که يک سجده اجنام داده يا س: آيا در مناز نافله به شک در غري از رکعت

شود؟دو سجده، اعتنا مى



ج: شک در اقوال و افعال مناز نافله مهان حکم شک در اقوال و افعال مناز فريضه را دارد، يعىن اگر 

شود و اگر از حمل اجنام آن جتاوز کرده است، به آن ز نکرده است، به آن اعتنا مىاز حمل آن جتاو 

.شوداعتنا منى

س: با توجه به اين که کثري الشک نبايد به شک خود اعتنا کند، اگر براى او در مناز شکى پيش آمد، 

اش چيست؟وظيفه

نکه اجنام آن موجب بطالن مناز شود  بايد بنا بر اجنام کارى بگذارد که در آن شک کرده است، مگر آ

گذارد، بدون اين که در اين مورد فرقى بني رکعتها و افعال که در اين صورت بنا بر عدم اجنام آن مى

.و اقوال مناز باشد

اش هايش شود و يا در آن شک کند، وظيفهس: اگر شخصى بعد از چند سال متوجه بطالن عبادت

چيست؟

هاى قابل شود، و در صورت علم به بطالن، واجب است عبادتعتنا منىج: به شک بعد از عمل ا

.تدارک را قضاء منايد



س: اگر شخصى سهواً بعضى از اجزاء مناز را به جاى بعضى ديگر اجنام دهد و يا در هنگام مناز 

نگاهش به جاىي بيفتد يا سهواً حرف بزند، آيا مناز او باطل است؟ وظيفه او چيست؟

شود، ليکن در بعضى از موارد باعث وجوب سجده وى در مناز موجب بطالن آن منىج: عمل سه

.شودگردد، مگر آنکه رکىن از مناز را کم يا زياد کند که موجب بطالن مناز مىسهو مى

کرد که س: اگر فردى يک رکعت از مناز را فراموش کند و در رکعت آخر يادش بيايد، مثالً فکر مى

کعت دوم است، لذا رکعت سوم و چهارم را هم جبا آورد، و در رکعت آخر متوجه رکعت اول منازش ر 

شد که در رکعت سوم است، وظيفه او چيست؟

واجب است هر رکعىت را که جبا نياورده، قبل از سالم مناز جبا آورد و سپس سالم دهد و در اين 

بر احتياط قضاى آن را اجنام داده و صورت که تشهد واجب مناز را در حمل خود اجنام نداده، بايد بنا 

.دو سجده سهو براى آن جبا آورد

س: براى مکّلف دانسنت تعداد رکعتهاى مناز احتياط، که يک رکعت است يا دو رکعت، چگونه ممکن 

است؟



ج: تعداد رکعتهاى مناز احتياط به مقدار کمبود احتماىل در مناز است. بنا بر اين در شک بني دو و 

و رکعت مناز احتياط، واجب است؛ و در شک بني سه و چهار، يک رکعت مناز احتياط چهار، د

.ايستاده يا دو رکعت نشسته، واجب است

اى از ذکرهاى مناز يا آيات قرآىن يا دعاهاى قنوت، سهواً غلط خوانده شود، آيا سجده س: اگر کلمه

شود؟سهو واجب مى

.ج: واجب نيست

نگام قرائت آيات يا ذکرهاى مناز براى آگاه کردن ديگران، موجب خروج از اگر بلند کردن صدا ه

هيأت مناز نشود، اشکال ندارد. مشروط به اين که قرائت و ذکر به نيت قرائت و ذکر باشد، و 

حرکت دادن دست يا چشم و ابرو اگر خمتصر و به حنوى باشد که با استقرار و آرامش و يا هيأت 

.گردداشد، موجب بطالن مناز منىمناز منافات نداشته ب



آورى خبندد، دار يا پيدايش حالت خندهس: آيا اگر کسى هنگام مناز به خاطر يادآورِى حرف خنده

شود يا خري؟منازش باطل مى

.اگر خنده با صدا (يعىن قهقهه) وعمدى باشد، مناز باطل است

گردد، و در صورتى  موجب بطالن آن مىصورت بعد از قنوت در حال مناز،س: آيا ماليدن دستها به

شود؟که مناز را باطل کند، آيا معصيت و گناه حمسوب مى

.کندج: کراهت دارد وىل مناز را باطل منى

دارد، جايز 

است؟

.باشدشرعى ندارد، گر چه مکروه مىها در مناز مانعج: بسنت چشم



هاى امياىن و معنوى که در دوران جنگ با نظام کافر بعثى س: من گاهى در هنگام مناز به ياد حالت

کند؟شود، آيا اين کار مناز را باطل مىافتم که باعث افزايش حالت خشوع من مىداشتم مى

.زندمناز ضرر منىج: به صّحت

گردد؟س: آيا ادامه قهر

.کند، گرچه اين عمل شرعاً مذموم استج: وقوع دمشىن و قهر بني دو نفر، مناز و روزه را باطل منى

ذکر مناز-احکام مناز 

س: آيا قرائت عمدى ذکرهاى رکوع و سجده به جاى يکديگر اشکال دارد؟

ج: 

.مهگى صحيح هستند



س: اگر شخصى سهواً در سجده ذکر رکوع را بگويد و يا بر عکس، در رکوع ذکر سجده را بگويد 

ست؟و در مهان حال متوجه اشتباه خود شده و آن را اصالح منايد، آيا مناز او باطل ا

.ج: اشکال ندارد و منازش صحيح است

س: اگر مناز گزار در هنگام مناز و يا بعد از فراغت از آن متوجه شود که ذکر رکوع يا سجده را 

اشتباه گفته است، چه حکمى دارد؟

.ج: اگر بعد از رکوع و سجود متوجه شود، چيزى بر او واجب نيست

کعت سوم و چهارم مناز کاىف است؟س: آيا يک بار گفنت تسبيحات اربعه در ر 

.ج: کاىف است، هرچند احتياط اين است که سه مرتبه گفته شود

س: تعداد تسبيحات اربعه در مناز سه مرتبه است، وىل فردى سهواً چهار بار گفته است، آيا مناز او 

در پيشگاه خداوند مقبول است؟



.ج: اشکال ندارد

اربعه را در رکعت سوم و چهارم مناز سه مرتبه گفته يا بيشرت و يا  داند تسبيحات س: کسى که منى

کمرت، چه حکمى دارد؟

تواند بنا را بر کند و چيزى بر او واجب نيست، و تا به رکوع نرفته مىج: يک مرتبه نيز کفايت مى

.اقل گذاشته و تسبيحات را تکرار منايد تا يقني کند که آن را سه مرتبه گفته است

هللا و قوته اقوم واقعد«ا قرائت س: آي هنگام مناز در حال حرکت جايز است و آيا گفنت آن در » حبول 

حال قيام صحيح است؟

.شودج: اشکال ندارد و اصوالً اين ذکر در حالت قيام براى رکعت بعدى گفته مى

هللا عليه وآله) و خاندان  آن حضرت س: مراد از ذکر چيست؟ آيا شامل صلوات بر پيامرب(صلى 

شود؟مى



شود و صلوات بر حممد و آل ج: هر عبارتى که متضّمن ذکر خداوند عزوجل باشد، ذکر حمسوب مى

.

س: هنگامى که در مناز وتر که يک رکعت است دستها را براى قنوت بلند کرده و حاجات خود را از 

کنيم، آيا طلب حاجات به زبان فارسى اشکال دارد؟ىخداوند عّزوجّل طلب م

توان به هر زباىن ج: دعا در قنوت به زبان فارسى اشکال ندارد، بلکه هر دعاىي را در قنوت مى

.خواند

اختالف نظر بني واليت فقيه و مرجع تقليد

است  یواردفرد در ميفباشد، تکلیمیکه اغلب جز به سوالت مصاحبه استخدامیاز موراديکی

زنان، يقیاختالف نظر  وجود دارد، مثال در مورد موسيهفقيتو والیو يدمرجع تقلنيکه ب

یهللا خامنه ايتسوال و چند سوال مشابه بر اساس استفتائات آيناپاسخ



: در صورت تعارض فتواى وىل امر مسلمني با فتواى مرجعى در مسائل سياسى، اجتماعى و س

شرعى مسلمانان چيست؟ آيا معيارى براى تفکيک احکام صادره از طرف مراجع فرهنگى وظيفه 

تقليد و وىل فقيه وجود دارد؟ مثالً اگر نظر مرجع تقليد با نظر وىل فقيه در مسأله موسيقى اختالف 

طور کلى احکام حکومىت که در داشته باشد، متابعت از کداميک از آنان واجب و جمزى است؟ به

يه بر فتواى مراجع تقليد برترى دارد، کدام است؟آن نظر وىل فق

: در مسائل مربوط به اداره کشور اسالمى و امورى که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر وىل امر ج

مسلمني بايد اطاعت شود. وىل در مسائل فردى حمض، هر مکلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پريوى 

.منايد

حبث » اجتهاد متجّزى«اى حتت عنوان هستيد در اصول فقه از مسألهگونه که مطّلع : مهانس

سرّه) در تفکيک مرجعيت و رهربى، گامى در حتقق جتّزى در شود، آيا اقدام امام مخيىن(قّدسمى

شود؟اجتهاد حمسوب منى

.: تفکيک بني رهربى وىل فقيه و مرجعيت تقليد، ربطى به مسأله جتّزى در اجتهاد نداردج



اگر مقلد يکى از مراجع باشم و در اين حال وىل امر مسلمني اعالن جنگ يا جهاد بر ضد  : س

کّفار ظامل منايد و مرجع تقليد من اجازه شرکت در جنگ را ندهد، آيا ملزم به رعايت نظر وى 

هستم؟

ج

.تکربان متجاوز است، اطاعت از حکم وىل امر مسلمني واجب استمس

باشد؟ و در صورت تعارض با رأى : حکم يا فتواى وىل امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مىس

مرجع تقليد اعلم، کداميک مقدم است؟

معارضه  تواند با آن : اطاعت از حکم وىل فقيه بر مهگان واجب است و فتواى مرجع تقليد منىج

.کند

شورای نگهبان

است که از دوازده عضو يرانایاسالمینظام مجهور ینظارتیینگهبان قانون اساسیشورا

هستند که با حکم رهرب عزل و نصب يیدوازده تن فقهايناست. شش عضو از اشدهيلتشک



يندگانو اعالم نظر مناييهقوه قضاييسر یهستند که با معرفیحقوقدانانيگرو شش عضو دشوندیم

.شوندیانتخاب میاسالمیشورالسجم

یکشور به استثنایانتخابات سراسر یمتامینامزدهايتو صالحیاسالمیجملس شورانيقوانمتامی

.شورا برسنديناييدبه تايدشهر و روستا بایانتخابات شوراها

شورا يناست. ایاسالمیدر جملس شورانينقوايننگهبان، نظارت بر تدو یشورايفهوظخنستني

اسالم مطابقت یشرعنيو قوانیشده در جملس را با قانون اساسيبدارد که هر قانون تصو يفهوظ

. در صورت عدم مطابقت، کندیمييدطرح جملس را تاياحيهدهد که در صورت مطابقت داشنت، ال

ینگهبان را بررسیس اصالحات مورد نظر شوراتا جملشودیطرح به جملس برگردانده مياحيهآن ال

مصلحت يصمورد نظر به جممع تشخحيهالياجملس بر نظر خود، طرح یکند. در صورت پافشار 

.شودینظام فرستاده م



مهه يتنگهبان موظف است صالحیانتخابات کشور است. شورايهشورا نظارت بر کليفهوظدومني

شهر و روستا در یاسالمیکه جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهايینامزدها

منوده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن  یرا بررسکنندیوزارت کشور ثبت نام م

.ا بدهديدکاند

نگهبانیحال حاضر شورایاعضا

فقها

(نگهبانیشوراري(دبیامحد جنت-۱
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((سخنگويیکدخدایعباسعل-۵
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مناز آيات و...احکام و دستورات مناز مجعه، 

ياتمناز آ

:شودیواجب ميزبه واسطه چهار چياتآمناز

.يد: گرفنت خورشاول

.هم از آن نرتسدیاز آن ها گرفته شود و کسی: گرفنت ماه، اگر چه کمدوم



.هم نرتسدی: زلزله، اگر چه کسسوم

.مردم برتسنديشرتکه بیها، در صورتينو سرخ و مانند اياهسی: رعد و برق و بادهاچهارم

ياتمناز آدستور

است که انسان بعد از يندو رکعت است و در هر رکعت، پنج رکوع دارد و دستور آن اياتآمناز

سوره متام خبواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره يکمحد و يکو يدبگو ريتکبيت،ن

دو م،تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجسوره خبواند و به رکوع رود، يکمحد و يک

.و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول به جا آورد و تشهد خبواند و سالم دهديزدو برخيدسجده منا

سوره را پنج يکیهايهو خواندن محد، آريو تکبيتممکن است انسان بعد از نيات،مناز آدر

که محد خبواند، ينو بدون ايزدرا خبواند و به رکوع رود و برختر از آن يشبيايهآيکقسمت کند و 

را متام سورهاز رکوع پنجم، يشطور تا پنيقسمت دوم از مهان سوره را خبواند و به رکوع رود و مه

دستور اجنام دهد و مناز را نيو بعد از آن به رکوع رود و دو سجده کند و رکعت دوم را به مهيدمنا

.يدمتام منا



مسافرمناز

:را دو رکعت خبواندیچهار رکعتیمنازهايدکه مسافر است با شش شرط باکسی

.خبواهد چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگرددياسفر او کم تر از هشت فرسخ نباشد -1

.از اول مسافرت، قصد هشت فرسخ را داشته باشد-2

.راه از قصد خود برنگرددنيدر ب-3

.نباشديتسفر معصسفرش-4

منازش را متام يدکه شغل او مسافرت است (مانند راننده) بایشغل او مسافرت نباشد، پس کس-5

يدصورت، تا سه مرتبه که مسافرت کند باينخبواند، مگر آن که ده روز در منزل خود مباند که در ا

.منازش را شکسته خبواند



یکه قصد کرده ده روز در آن جا مباند، به قدر يیجايااز وطنش يعنیبه حد ترخص برسد، -6

.اذان آن جا را نشنودیو صدايندشهر را نبيواردور شود که د

مجاعتمناز

ينرا به حالت اجتماع خبوانند و ثواب مناز مجاعت چنديوميهیاست که مسلمانان، منازهامستحب

.و فرادا خوانده شوديیاست که به تنهایهزار برابر مناز 

مناز مجاعتشرايط

خبواند و يحمکلف و مومن و عادل و حالل زاده باشد و مناز را به طور صحيدامام مجاعت با-1

.مرد باشديداگر ماموم مرد است امام او هم با

ماموم زن اگریامام شود وليدننباشد که مانع از ديگریديزچياامام و ماموم، پرده نيبيدبا-2

.باشد، بودن پرده و مانند آن اشکال ندارد



کم يا(به قدر چهار انگشت یکميلیاگر مقدار خیماموم نباشد ولیامام، بلندتر از جایجا-3

.تر) بلندتر باشد اشکال ندارد

.يستداو بایمساو ياعقب تر از امام يدماموم با-4

مناز مجاعتاحکام

دوم او، يااگر رکعت اول یمناز را خودش خبواند وليزاز محد و سوره، مهه چريغيدماموم با-1

محد و سوره را هم خبواند و اگر به واسطه خواندن سوره، به يدچهارم امام باشد، بايارکعت سوم 

به يدبايدفقط محد را خبواند و خود را در رکوع به امام برساند و اگر نرسيدرسد بایرکوع امام من

.د فردا، مناز را متام کندقص

یبعد از امام به جا آورد ولیکميامناز را با امام يگردیرکوع و سجود و کارهايدماموم با-2

.يدبعد از امام بگو يداالحرام و سالم مناز را حتما باريةتکب

يکاست و يحکه امام در رکوع است اقتدا کند و به رکوع امام برسد منازش صحیاگر موقع-3

.شودیرکعت حساب م



احکام جعاله

يعىن انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او اجنام مى دهند مال معّيىن » ُجعاله«عقد .1

.«هركس گمشده مرا پيدا كند، ده تومان به او مى دهم« بدهد، مثال بگويد: 

مى گويند » عامل«كار را اجنام مى دهد و به كسى كه  » جاعل«به كسى كه اين قرار را مى گذارد .2

و فرق بني جعاله و اجري منودن شخص، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجري بايد عمل 

را اجنام دهد و كسى كه او را اجري كرده، اُجرت را بدهكار مى شود، وىل در جعاله، عامل مى تواند 

.عل بدهكار منى گرددمشغول عمل نشود و تا عمل را اجنام ندهد، جا

جاعل بايد بالغ و عاقل باشد، از روى قصد و اختيار، قرارداد ببندد و شرعاً بتواند در مال خود .3

تصّرف منايد، بنابراين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند صحيح 

.نيست

د حرام يا ىب فايده نباشد، پس اگر بگويد كارى را كه جاعل مى گويد براى او اجنام دهند، باي.4

هركس شراب خبورد، يا در شب به جاى تاريكى برود، ده تومان به او مى دهم، جعاله صحيح 

.نيست



اگر ماىل را كه قرار مى گذارد بدهد معّني كند، مثال بگويد هركه اسب مرا پيدا كند، اين گندم را به .5

م مال كجاست و قيمت آن چيست، وىل اگر مال را معّني او مى دهم، الزم نيست بگويد آن گند

نكند، مثال بگويد: كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى دهم، بايد خصوصّيات آن را 

.معّني منايد

اگر جاعل، مزد معّيىن براى كار قرار ندهد، مثال بگويد: هر كه بّچه مرا پيدا كند، پوىل به او مى .6

آن را معّني نكند، چنانچه كسى آن عمل را اجنام دهد، بايد مزد او را، به مقدارى كه  دهم و مقدار

.كار او در نظر اهل ِخربه ارزش دارد، بدهد

اگر عامل پيش از قرارداد، كار را اجنام داده باشد، يا بعد از قرارداد، به قصد اينكه پول نگريد اجنام .7

.دهد، نسبت به مزد حّقى ندارد

ش از شروع عامل به كار، جاعل و عامل، مى توانند جعاله را برهم بزنندپي.8

مناز مجاعت



از مجاعتمن

تواند مناز ظهر خود را به مناز یباشد، مثال ميکیمناز او با مناز امام يستدر مناز مجاعت الزم ن

عصر امام اقتدا کند

نداردیامام اشکاليستادنایبودن مکان مأموم از جاباالتر

امام متام شود و ريصرب کند تا تکبيدبلکه بايد،مهراه امام بگو يااالحرام را قبل ريةحق ندارد تکبمأموم

يدبگو ريسپس تکب

برخاسنت ياسر از رکوع و سجده برداشنت، ياسجده، يامناز، مانند رفنت به رکوع یکارهايدبامأموم

يتبعد از او اجنام دهد، واگر عمدا از امام جلوتر اجنام دهد، معصی

يستمنازش باطل نیکرده است ول

سجده ياامام هنوز در رکوع يندسجده بردارد و ببيامأموم اشتباها قبل از امام سر از رکوع اگر

يادمورد ز ينافورا به رکوع و سجده رفته و با امام سر بردارد، و دريداست، اگر فرصت هست، با

سر يدسجده رود، بايااگر سهوا قبل از امام به رکوع يزندارد. و نیشدن رکوع و سجده اشکال

یرا اجنام نداد، منازش باطل منيفهوظيندر هر دو صورت اگر ایبرداشته و با امام مهراه شود، ول

.شود

یسجده صف دوم تا پایجایفاصله يزامام و نيستادنایمأموم و جایسجده یجانيببايد

انسان در حال سجده يکصف ها نسبت به صف جلوتر، کمرت از یيهبقيزصف اول و ننيمأموم

شود ) باشدیمیچهار وجب معموليبا( که تقر 



،  ياشدبا واسطه به امام متصل ياواسطه یچپ ، بياراست يااز سه طرف جلو يکیمأموم از اگر

يکندميتکفا

متام کندیمناز را به تنهائیيهکند و بقیمناز مجاعت قصد فرادنيدر بيتواندمانسان

مهه چيز درباره مناز

واجبات ينمورد هستند که ا۱۱در مناز اجنام شود. واجبات مناز يدکه بايیکارهايعنیواجبات مناز 

که رکن هستند، کم يا یشوند. واجباتیميمرکن تقسريبه دو نوع رکن و غ

اإلحرام، ريةت، تکبيّ مورد بوده و شامل: ن۵کند. واجبات رکن در مناز یو چه سهوا مناز را باطل م

باشد. واجبات مناز از یمتصل به رکوع)، رکوع و سجود مياماالحرام و قريةدر هنگام تکبيام(قيامق

:قرارندينا

است که منازگزار یمعنينبه زبان آورده شود؛ بلکه به ايستنيازیاست و نیقصد قلبی: به معننيت

مهم است و اگر ياردر مناز بسيتخواند. الزم به ذکر است که نیو قصد مناز را مياریبا هوش

یهااست که اصال مناز خنوانده است؛ در عبادتينخدا خبواند مانند اريغیمناز را برایمثال کس

.نباشديتدر مورد نريیگسختينقدرايدشايگرد



هللا اکرب در اول مناز؛ و در ايعنیاالحرام : تکبريه ها را تا مقابل گوشها هنگام معموالً دستينگفنت 

.برندیباال م

.مناز خبوانديدهخوابيانشسته و تواندیميستد،باتواندیکه منیاست؛ کسيستادنای: به معنقيام

ظهر، عصر، یندن سوره فاحته واجب است. در دو رکعت اول منازهارکعت خوای: در ابتداقرائت

پس از فاحته خوانده شود. اهل سنت خواندن يگریواجب است که سوره ي دنيمغرب و عشا مهچن

.دانندیمیسوره را هم کافيکاز یخبش

که دستها به زانو برسند. مسلمانان معموالً در هنگام ينخم شدن منازگزار است، تا ای: به معنرکوع

هللا گويندیرا میرکوع اذکار  وحبمدهيمالعظیسبحان ربيامانند سبحان 

گذارد؛ در یمنيها و سر انگشتان پاها را بر زمکف دستيشانی،زمان، منازگزار پين: در اسجده

هللا یاذکار يززمان سجده ن .شودیوحبمده گفته میاألعلیسبحان ربياچون سبحان 



سجده و رکوعذکرهای

یهاکار در رکعتينحممد(ص)است. ايامربیبودن خدا و پيکتادادن بر یگواهی: به معنتشهد

ی. البته اشتباه نشود: در رکعت آخر منازهاشودیبعد از سجده اجنام ميانی،زوج و در رکعت پا

.شودیتشهد خوانده ميکفقط ی،و چهاررکعتیدورکعت

يانخدا، در پايستهٔ بندگان شايراش و بر خود و بر ساو خانوادهيامربدرود فرستادن بر پيعنی: سالم

.مناز

مناز گفته یخودش اجنام شود و مثال سالم مناز در ابتدايبمناز به ترتیکه که کارهاينايعنی: ترتيب

.نشود

فاصله شود (معموال حداکثر چند يلیخيدمناز نبایکارهانيمناز؛ بیاجزابودندرپییپيعنی: مواالت

(يهثان

منازمستحبات

هللا ملن محده«و » هللا اکرب: «يداز رکوع، مستحب است منازگزار بگو بعد «مسع 



هللا رب«و » هللا اکرب: «يداز سجده، مستحب است منازگزار بگو بعد «يهو اتوب الیاستغفر

هللا و قوته اقوم و اقعد: «يدمستحب است منازگزار بگو ني،هنگام برخاسنت از زمدر «حبول 

هاي واجبمناز

بر مناز هاي يوميه مناز هاي زير نيز از مناز هاي واجب به حساب مي آيندعالوه

نده به نام مناز طواف خوایمناز دورکعتيکبه دور کعبه ، يدنطواف که پس از هفت دور چرخمناز

.شودیم

ميت، مناز قضاي پدر و مادر، مناز نافله که بکه واسطه نذر و قسم و... واجب ميگردمناز

مردان اهل سنت مناز مجعه و عيد نيز از مناز هاي واجب ميباشدبراي



آيات در مواقع زمني لرزه، کسوف و خسوف حيت جزئي و رعد وبرق مهيب براي شيعه واجب و مناز

براي اهل سنت مستحب ميگردد

مجعه در زمان غيبت کربي واجب ختريي است، يعين خمري است از بني مناز مجعه و ظهر يکي را مناز

انتخاب کند

:عبارتند ازکنندیکه مناز را باطل میاز مواردبرخی

مناز و منازگزاريطرفنت هر کدام از شرانيباز

شدن وضوباطل

بعد از محدنيآمگفنت

يگرانگفنت با دسخن



کردنيهو گر خنديدن

يدنو نوشخوردن

از جهت قبلهاحنراف

کردن ارکان منازيادز ياکم

عيدين در هنگام حضور امام واجب استمتاز

مجاعت نيز براي اهل شيعه مستحب موکد استمناز

مسافر شکسته است، يعين مسافر بايد مناز چهار رکعيت را دو رکعت خبواندمناز

مستحبمنازهای



تر شدن به خداوند يکو نزديشرتکسب ثواب بیهستند که مسلمانان برايیمنازهایمستحبمنازهای

به یمستحبیاست. منازهايعيانمنازها خمصوص شيناز ایآورند. برخیجبا ميطاناز شیو دور 

.شوندیصورت دورکعت، دورکعت خوانده م

نافلهمنازهای

یمنازهاينشود. از مهمرت یهستند که به آن ها نوافل هم گفته میمستحبینافله از منازهامنازهای

نافله صبح (دو رکعت)، گويند،یميوميهها نوافل هستند که به آنیروز شبانهینافله های،مستحب

(دو شاءنافله ظهر (هشت رکعت)، نافله عصر (هشت رکعت)، نافله مغرب (چهار رکعت)، نافله ع

شود یرکعت حمسوب ميککه دو رکعت نافله عشاء، يیرکعت). از آجنايازدهرکعت) و نافله شب (

یرکعت به نافله هامجعه چهاریشوند. در روزهایرکعت م۳۴یشبانه روز یدر جمموع نافله ها

به صورت یشبانه روز یشود. نافله هایرکعت م۳۸شود و در مجع یظهر و عصر اضافه م

.شوندیخوانده میدورکعتازهایمن

برخوردار است يشرتیبيتمناز شب نزد مسلمانان از امهيانافله شب ی،شبانه روز ینافله هايانماز

نافله يترکعت به ن۸رکعت نافله شب، يازدهاست. از شدهيدها بر اجنام آن تاکيتو در روا

.شودینافله وتر جبا آورده ميترکعت به ن۱نافله شفع و يترکعت آن به ن۲شب، 



روز حساب  ياشب یتوان آن را از نافله ها یاست که میمستحبیاز منازهايزجعفر طيار نمناز

ينمناز روز مجعه هنگام برآمدن آفتاب ذکر شده است. اينخواندن ایزمان براينتر يلتکرد. بافض

يلهاست و دو سالم دارد.مناز غفیمناز چهر رکعت

شود. فرصت یمناز مغرب و عشاء خوانده منياست که بیمستحبیمنازهايگرغفيله از دمناز

یمیدو رکعتمنازينبرود. انيمغرب از بیاست که سرخیمناز، از مناز مغرب تا زمانينخواندن ا

باشد و دستور خمصوص خود را دارد

مسجديتحتمناز

است که هنگام ورود به مسجد و به یدورکعتیسالم است و مناز حتيت مسجد مناز یبه معناَحتّيت

واجب (مثال مناز صبح) را هم یمناز دورکعتيکشود. اگر یو احرتام مسجد خوانده ميتقصد حت

یمسجد حمسوب ميتمناز هم مناز صبح و هم مناز حتينصورت ايندر ايعنیاست، یخبواند کاف

.شود

هفتهيامامناز

هفته يامو بر اساس دستور گفته شده در طول اياتاست که بر طبق روایمستحبیمنازهايگراز د

ان شبیمناز برايکشود. در واقع هر روز هفته دو مناز خمصوص به خود دارد که البته یخوانده م

.باشدیمهان روز میمناز برايکروز و 



يرغديدعمناز

است یمناز دو رکعتينشود. ایخوانده ميرغديداست که در روز عیمستحبیاز منازهايگرديکی

.ظهر خوانده شوديک

وحشتمناز

يتمیاست که دو رکعت دارد و در شب اول قرب برایمستحبیمناز شب اول قرب، از منازهايا

.شودیخوانده م

امواتمناز

.باشدیمیمناز دو رکعتينشود. ایدرگذشتگان خوانده میاست که برایمستحبیمنازهايگرداز

نيمعصوميارتز مناز

شود و هر کدام آداب یخوانده منيمعصوميارتز يتشود که به نیگفته میمستحبیمنازهابه

.خاص خود را دارد



چهارده معصوممناز

یو برخیدو رکعتیاست که هر کدام آداب خاص خود را دارد و برخيعيانشیمستحبیمنازهااز

.هستندیشش رکعتیو برخیچهار رکعت

امام زمانمناز

را دارداست و آداب خاص خودیمناز دو رکعتيناست. ايعيانشیمستحبیمنازهااز

نيبه معصوميههدمناز

.کنندیميههدنياست که آن را جبا آورده و ثواب آن را به معصوميعيانشیمستحبیمنازهااز

استغاثهمناز

.یاست که دو رکعتیمستحبیمنازهااز

آمرزش گناهانمناز



یمناز دو رکعتينشود. ایشدن گناهان خوانده ميدهخبشيتاست که به نیمستحبیمنازهايگرداز

.است

شکرمناز

.شودیدفع بال خوانده ميااست که در هنگام حاصل شدن نعمت یمستحبیمنازهااز

ماهانهمنازهای

هریبرایاز آن ها در متام ماه ها مشرتک هستند و برخیاست که بعضیمستحبیمنازهايگرداز

مشخص آن ماه آداب خاص خود را دارندیروزهانيماه و مهچن

یبا مصاحبه و آزمون استخداميطمطالب مرتساير

فروع دهگانه دين

يباشدرکعت م۱۷بار در روز و ۵که يوميهامناز (مناز 



روزه

یمکف هستند که به دهه اول ذيطیاست که مسلمانان با داشنت شراينفروع دين: از مهمرت حج

را اجنام دهنديايشیاز اعمال نیاحلجه به مسجداحلرام در مکه رفته و جمموعه ا

به يعتيزهايیو در مورد چيست: از دستورات اسالمزکات

يعتو طبدهدیاجنام میانسان به نسبت کار کميعنیسهل و ساده؛ يعتآن هم طبآورد،یوجود م

بنابر نظر مشهور گذارد،یانسان مياردر اختيگانو حمصول را مفت و رادهدیرا اجنام ميشرتکار ب

بني فقيهان, زكات, برنُه چيز واجب است. در غالت: گندم, جو, خرما و كشمش. در دامها:  

گوسفند, شرت و گاو. در نقدينگى: طال و نقره. جهت اطالعات بيشرب از ميزان هر يک کليک کنيد

بدان معتقدند و به منظور رفع مشکالت يعياناست که شیاسالمهایياتاز انواع مالکیي: مخس

وضع شده اسُتُ◌ُ◌، یحکومت اسالمیماليهبنيتعادالنه ثروت و تقو يعو توز یامت اسالمیمال

حمسوب یجامعه اسالمیتفاوت مهم وجود دارد که زکات جزء اموال عمومينمخس و زکات ايانم

است که مربوط يیهاياتمخس از مالیولباشد،یقسمت منيلذا مصارف آن عموماً در مهود، شیم

دستگاه از آن ينو گردانندگان ایخمارج دستگاه حکومت اسالميعنیاست، یبه حکومت اسالم

.شودیمنيتأم

را بايد به مرجع تقليد يا مناينده آن حتويل دادمخس



ي، گنج، معدن، جواهر و هر آنچه با غواصي از دريا در هفت مورد است: غنيمت جنگمخس

حاصل گردد، هر چه که از هزينه ساالنه شخص و نفقه خوارانش سرافتد، خملوط شدن حرام با حالل  

که قابل متيز نباشد، شخصي که زميين را از مسلمان خبرد

و جهاد اصغر که کوشش : جهاد اکرب که در حوزه هاي گوناگوين از مجله مبازره با اميال نفساينجهاد

در دفاع از دين اسالم و گسرتش قلمرو دين اسالم ميباشد

به اجنام آن - به قدر كفايت -امر

اقدام كنند, از ديگران ساقط مى شود. و اگر مههء افراد آن را ترك كرده باشند, چنانچه شرايط آن 

.موجود 

از منکریامر

يطو در صورت نبود آن شراباشدیواجب ميطشرایاز منکر با وجود برخیامر

:شودیساقط ميفتکل



حرام است و آنچه را ترک کرده، دهدیاجنام ميگریبداند آنچه را که دکند،یمیياکه امر کسی

واجب ريینه جلوگياحرام است دهدیعمل که او اجنام ميناداندیواجب  است، پس هرکس من

.يستن

.يستواجب نیريتاثداندیاگر ميندارد، بنابرارياو تاثیيابدهد امر احتمال

احتمال ياگمان کند، يا، پس اگر معلوم شود، گناهکار اصرار بر ادامه کار خود داشته باشدشخص

شود،یموفق به تکرار منياکند،یترک عمل را دارد و دوباره تکرار منیبنایبدهد گناهکار يحصح

.يستواجب نی

ياو مهراهان، يکاننزدياقابل توجه، به خودش یضرر ماليايیآبرو يایسبب ضرر جانی،امر

.باشدمومنان نيرسا

از منکریمراتب

مقصود حاصل تر،ينياست که اگر با عمل به مرتبه پایاز منکر، مراتبیبرای

:استنيو آن مراتب چنيستنيزجایشود؛ عمل به مرتبه بعد

مثل شودیعمل مينگونهعمل شود که بفهمد به سبب اجنام آن گناه با او ایکار طور يتمعصبا

.با او رفت و آمد نکنديابا چهره عبوس با او برخورد کند، يااز او روبرگرداند ينکها



را ترک کرده دستور دهد که واجب را به جا آورد و به  یکه واجبیبه کسيعنیبا زبان؛ یامر

.گناهکار دستور دهد که گناه را ترک کند

هللا يتآیزدن گناهکار (بنابر فتوايعنیواجب؛ يیمنکر و برپاازريیجلوگیاز زور، برااستفاده

باشد، یزبانییاز منكر متوقف بر چيز ییخامنه اي موارد

امهيت داده یاست و به اين فريضه اسالمینظام و حكومت اسالمیباشد كه دارایاگر در سرزمين

(صاحل داردیو دادگاههایذن حاكم و مسئولني ذيربط و پليس حملاحتياج به اشود،یم

از منکریاحکام

ییيطشرافراگريی

.مرتکب خالف نشود

.با تکرار موثر است، واجب است تکرار کنداشیيابداند اگر

اگر اجنام دهنده، آن يی،او در حضور مجع موثر است نه تنهایيابداند اگر

يستننيکند و اگر چنیيزجادهدیعمل را بطور آشکار اجنام م

.يستنيزواجب جاياطبنا بر احت

هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و پيامرب و براى خويشاوندان [او] بدانيد كه و

...ماندگان استو يتيمان و بينوايان و در راه

.داشنت اهل بيت و حمبت آنان را در دل داشنت استدوستی: به معنتويل



علي بن ابيطالب را قبول يتکه والیاز دمشنان خدا و کسانجسنتیو دور يزاریبيی: به معناتربي

.نکردند و با او و فرزندانش به مبارزه پرداختند، است

بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و پيامرب و براى خويشاوندان [او] و

...ماندگان استو يتيمان و بينوايان و در راه

با مصاحبه و آزمون استخدايطمطالب مرتساير

تزکا

بنابر نظر مشهور بني فقيهان, زكات, برنُه چيز واجب است. در غالت: گندم, جو, خرما و كشمش. 

.در دامها: گوسفند, شرت و گاو. در نقدينگى: طال و نقره

مثقال كم, ٤٥من تربيز و ٢٨٨در غالت چهارگانه, اگر پس از خشك شدن, به نصاب الزم: 

كيلوگرم برسد, قانو ٢٠٧/٨٤٧برابر با 

وجوب زكات, كه در گندم وجو, وقت بسنت دانه, در خرما هنگام زرد, يا قرمز شدن و در كشمش 

.



رودخانه و به وسيله دلو, يا موتور و... است كه زكات غالت چهارگانه, آبيارى شده از آب باران, يا

.پس از مجع آورى حمصول و كسر هزينه ها, بايد پرداخت گردد

در هريك از دامهاى سه گانه, نصاب جداگانه اى است. گوسفند پنج نصاب گاو دو نصاب و شرت 

ته نشوند و در متام نصاب دارد. اينها اگر در بيابان بچرند و مهه سال, رها باشند و به كار گرف١٢

.

در پوهلاى از جنس طال و نقره سكه خورده اگر به نصاب الزم, كه در طال, نصاب خنست آن 

٢١و نصاب دوم آن١٠٥بيست و نصاب دوم آن چهار مثقال و در نقره نصاب خنست آن, 

٢/٥مثقال است,برسند و در متام سال, از آِن مالك باشند و... بايد مالك (

.زكات, بپردازد

کتابشناسی اسالمی

پرداخت که در هم در يمبه خصوص کتب مرجع خواهیکتب اسالمينمهمرت یپست به معرفيندر ا

خبش يناز ایسوالت متعددیش کتابدار و خبياتچه در خبش معارف و ادبیاستخدامیآرمون ها

به خصوص در خبش یمتداولیطبق گفته دوستان سوالتيزدر خبش مصابه ننيو مهچنيشودآورده م

يشودميدهخبش پرسينازایختصص

يعهاربعه شکتب



در سه خبش اصول(روايات اعتقادي)، فروع(روايات فقهي) و ينیتوسط کلیگرداور یالکاف.۱

(يث متفرقهروضه(احاد

من الحيضرالفقيه گرداوري جمموعه احاديث در شش جلد در باب حالل و حرام و جمموعه قوانني .۲

شرعي توسط شيخ صدوق

تذهيب االحکام اولني کتاب شيخ ظوسي که جمموعه احاديثي از فروع دين ميباشد.۳

شيخ طوسي که به تعارض در االستبصار يف ما اختلف من االخبار اولني کتاب فقه احلديثي توسط.۴

اخبار حديثي پرداخته است

حسيين که جمموعه سخنراين ها  و ياداشت هاي مطهري در باره واقعه کربال و حتريفات تارخيي محاسه

.ميباشد

يدکنيککلينجاو دانلود کامل کتاب ها ایکامل کتب مطهر يستمشاهده لبرای



اثر توسط يناست. اشدهيفتالیجلد به زبان عرب۲۰در امليزان از عالمه طباطبايي که تفسري

.موسوي مهداين به فارسي ترمجه شده است

از يکیو ني،کتاب خنستيناست، ايسمعالمه طباطبايي اصول فلسفه و روش رئاليگرمهم داثر

یحکمت فلسفيکردهایبا توجه به رو ی،مباحث فلسفیاست که به بررسيیهاکتابينتر مهم

.است، اين اثر با مهکاري مطهري تاليف شدهپرداختهیغربيدو فلسفٔه جدیماسال

کتاب که اکنون با ينديگر کتاب عالمه طباطيايي ايا،و بعد از دنيادر دنياانسان قبل از دنرساله

رح  از عوامل سه گانه ماده، مثال و عقل مطيدمفیاست مباحثترمجه شده» انسان از آغاز تا اجنام«نام 

.استکردهئهو الزم ارايدمفياربسیشبهات و دغدغه خاطر جوانان مطالبريامونکرده و پ

یدوستداران علوم عقلیفشرده فلسفه برايسدوره تدر يککه یاحلکمه از عالمه طباطبايي کتاببدايه

.کشور شدیهادر قم و سپس دانشگاه

افزون تر و یعمقيشرت،بيحیفلسفه با توضیتدر یاثر برايناحلکمه از عالمه طباطبايي ا

.استشدهينتر تدو یعالیسطح



جلد به زبان عريب که عمده حبث آن غدير خم در ديد اهل تسنن ۲۰از عالمه اميين در الغدير

هزار  ۱۰۰هزار کتاب را به طور کامل مطالعه و به ۱۰ميباشد، او ميگويد براي تاليف اين کتاب 

!کتاب مراجعه مکرر داشته

که توسط سيد رضي گرداوري امام علي(ع)  یها و اندرزهاها، نامهاز خطبهیاجمموعهالبالغه،

شده

بن یعلينالعابدينز يعيان،از دعاها و مناجات امام چهارم شیاجمموعهيه،سجاديفهصحکتاب

نيز معروف » اخت القرآن«و » زبور آل حممد«و »يتاهل بيلاجن«کتاب به يناست، انياحلس

است

تفسريي از قرآن تالف شيخ ظوسي به زبان ريالقرآنتفسیفيانالتبيااجلامع لعلوم القرآن يانالتبکتاب

.استشدهينتدو یقمر یدر قرن پنجم هجر ريتفسينجلد است. ا۱۰عريب و در 



ريتفسيناست که شامل متام مباحث و علوم قرآين است. ايعیتفسري جامع شنيخنستيانتبتفسري

شيعه رياز تفاسياریبسیمنبع و ماخذ اصلکهآيد،یبه مشار مريتفاسينتر و جامعترينيلاز اصيکی

.است

الفهرست

یطوسيخاألبواب معروف به رجال ش
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