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 فصل اول: معنای والیت فقیه 

 . والیت فقیه یعنی حکومت فقیه عادل و دین شناس

  :توجه

رهبری جامعه فقیه در  ادارهوالیت  و  اسالمی  از ی  زمان  و  عصر  هر  اسالمی در  اجت اعی ملت  امور  ی 

 . ی اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت داردحقهارکان مذهب 

حضرت  غیبت  عصر  در  تقلیـد،  یا  باشـد  اجتهاد  اثـر  بر  که  این  از  اعم  فقیه،  والیت  به  اعتقاد  عـدم 

شود، و اگر کسی به نظر خود بر اساس استدالل و  حجت)عج( موجب ارتداد و خروج از دین اسالم ن ی

رسیده باشد معذور است، ولی ترویج اختالف و تفرقه بین مسل انان برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن  

 .برای او جایز نیست

 

 ضرورت والیت فقیه 

دین  و  دارد  است رار  قیامت  روز  تا  و  است  آس انی  دین  آخرین  که  اسالم  حنیف  دین  که  جا  آن  از 

اداره و  ه هحکومت  لذا  است،  جامعه  امور  جامعهی  طبقات  دی  از  ناگزیر  اسالمی  و  ی  امر  ولی  اشتن 

ی حاکم و رهبر هستند تا امت اسالمی را از شر دش نان اسالم و مسل ین حفظ ن اید، و از نظام جامعه

اسالمی پاسداری ن وده و عدالت را در آن بر قرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری ن اید، و  

 .دوسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجت اعی را تأمین کن

 :توجه

باشد، و در تعیین مصداق آن روش والیت فقیه، حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می

 . عقالیی وجود دارد که در قانون اساسی ج هوری اسالمی ایران بیان شده است

 

 قلمرو والیت فقیه

 اوامر والیی ولی فقیه   -1

دستورات حکومتی ولی فقیه اطاعت ن وده و تسلیم امر و نهی او  ی مسل انان باید از اوامر والیی و  ه ه

 .شود چه رسد به مقلدین آنانباشند. این حکم شامل فقهای عظام هم می

برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور والیت به این بهانه که خودش شایسته تر است،  :  توجه

یت از راههای قانونی شناخته شده به مقام مخالفت ن اید. این در صورتی است که متصدی منصب وال 

 . والیت رسیده باشد
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 احکام والیی ولی فقیه   -2

ه چنان  نباشد،  موقت  صدور،  هنگام  اگر  مسل ین  امر  ولی  طرف  از  صادره  انتصابات  و  والیی  احکام 

آنها را نقض است رار دارد و نافذ خواهد بود، مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در نقض آنها ببیند و  

 . کند

 

 اجرای حدود  -3

اجرای حدود )مثل حد زنا و سرقت( در زمان غیبت هم واجب است، و والیت بر آن اختصاص به ولی  

 .امر مسل ین دارد

 

 مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت  -4

و  اسالم  ع ومی  مصالح  به  مربوط  که  مواردی  در  فقیه  ولی  اختیارات  و  در   تص ی ات  است،  مسل ین 

 .صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تص ی ات آحاد امت، مقدم و حاکم است

 

 های گروهیی رسانهاداره  -5

های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسل ین باشد و در جهت خدمت به اسالم و  ی رسانهاداره 

ارزش ند   معارف  نشر  و  جامعهمسل ین  فکری  پیشرفت  جهت  در  نیز  و  شود،  گ ارده  کار  به  ی الهی 

اسالمی و حل مشکالت آن و اتحاد مسل انان و گسترش اخوت و برادری در میان مسل ین و امثال این 

 . شودگونه امــور از آن استفاده می

 

 سه نکته در ارتباط با قلمرو والیت فقیه

ی ولی فقیه در صورتی که دستورات خود را بر  ن اینده  :ی ولی فقیهاطاعت از دستورات نماینده  -

باشد   کرده  صادر  است  شده  واگذار  او  به  فقیه  ولی  طرف  از  که  اختیاراتی  و  صالحیت  قل رو  اساس 

 .مخالفت با آنها جایز نیست

در مفاهیم اسالمی چیزی به عنوان والیت اداری )به معنای لزوم اطاعت از دستورات :  والیت اداری  -

باالتر بدون حق اعتراض( وجود ندارد، ولی مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات مقام  

 .قانونی اداری صادر شده باشد جایز نیست

 د. )ع( دار ولی فقیه، والیت تکوینی ندارد. این امر اختصاص به معصومین:  والیت تکوینی -

 

 

 



 .............................................................. احکام اسالمی............................................................................................................................. ............

9 

 

 اختالف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید

به در   مواردی که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید مختلف است، اگر این اختالف، در مسایل مربوط 

از اسالم و مسل ین بر ضد  اداره  ارتباط دارد باشد، مثل دفاع  ی کشور و اموری که به ع وم مسل انان 

محض باشد،  کفار و مستکبران متجاوز، باید نظر ولی امر مسل ین اطاعت شود و اگر در مسایل فردی  

 . هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی ن اید
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 دیفصل دوم: احکام تقل
 

 مقدمه 

تکال  ی لیمسا   د یبا  مکلف انجام  که  بگ  ی شرع   فیرا  فرا  است  آن  دانستن  به  وابسته  مانند    رد،یروزمره 

  ا ینگرفتن احکام به ترک واجب   اد یآن، و اگر  ریمعامالت و غ  ین از و روزه و طهارت و برخ ی اصل لیمسا

 گناهکار خواهد بود.   انجامدیارتکاب حرام ب

 

 :توجه

 باشد:  فیتکل طیکه واجد شرا شودیگفته م  یبه کس مکلف

 . بلوغ1

 . عقل 2

 . قدرت 3

 

 است: زیاز سه چ یکیبلوغ  یهانشانه

 )شرمگاه(  عورت یشکم باال ریدرشت ز یمو دنیی. رو1

 ( یآمدن من رونی. احتالم )ب2

 در دختر  یسال ق ر 9در پسر و ت ام شدن  یسال ق ر 15. ت ام شدن 3

و مکلف   شودینکرده شرعاً حکم به بلوغ او ن   دا یتحقق پ   ی بلوغ در فرد  یهااز نشانه  ی کیکه    ی زمان  تا

 . ستین یبه احکام شرع 

اند  ظاهر شده  فیاحتالم زودتر از سن تکل  ا یشکم(    ر یدرشت ز  یمو  شی که انبات )رو  نیاحت ال ا  صرف

 .کند ین  ت یحکم به بلوغ کفا یبرا

 .ستیبلوغ ن یعالمت شرع   ندیبیم  یکه دختر قبل از ات ام نه سالگ یخون

ق ر  اریمع  میکه گفت  ه انطور بلوغ،سال  و در صورت  یدر سن  اساس سال ش س   یاست  بر  تولد    ی که 

م  باشد  سال    یمعلوم  اساس  بر  را  آن  طر  یق رتوان  ب  قیاز  اختالف  ق ر  نیمحاسبه  سال  یسال   و 

 است.( یک تر از سال ش س هیثان 17ساعت و  21روز و  10 یبه دست آورد. )هر سال ق ر یش س

 

 شناخت احکام   یهاراه

 و ع ل به آنها سه راه دارد:  نیشناخت احکام د یبرا مکلف

 . اجتهاد1

 ی که نزد فقها   یاز مدارک و منابع قطع   یاله  نیو قوان  یاستنباط و استخراج احکام شرع   یعنی  اجتهاد

 اسالم مقرر و ثابت شده است. 
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 اطی. احت2

طور  یعنی  اطیاحت به  کردن  وظ  یع ل  شود  مط ئن  مثالً    یشرع   یفهیکه  است،  داده  انجام  را  خود 

را که   یو کار  اورد یبه جا ن  دانندیحـرام ن   گر ید  ی و بعض  دانند یحرام م  نیاز مجتهد  یرا که بعض  یکار

 انجام دهد.  دانند،یواجب ن  گرید ی و بعض دانندیواجب م یبعض

 د ی. تقل3

و    صیبر طبق تشخ  گری الشرائط مراجعه کردن، و به عبارت دبه مجتهد جامع  ن یدر احکام د  ی عنی  دیتقل

 را به جا آوردن. یاو اع ال شرع  یفتوا

 :توجه

  د ی با  نیکه شخص ناآگاه به احکام د  کندیحکم م  زیدارد، عقل ن  یلفظ  یکه ادله  نیعالوه بر ا  د،یتقل  -

 به مجتهد جامع الشرائط مراجعه کند.

رفتار   اطیبه احت  ا یکند و    دیکه مجتهد است تقل  ی از کس  د یبا  ستیمجتهد ن   ن یاگر در احکام د  مکلف

 . دین ا

است،    شتریو صرف وقت ب  اطیاحت  یموارد و چگونگ   یی مستلزم شناسا  اطیکه ع ل به احت  یی از آن جا   -

 کند.  دیاز مجتهد جامع الشرائط تقل نیبهتر آن است که مکلف در احکام د

 واجب است که واجد سه شرط باشد:  ی بر کس  دیتقل -

 مکلف باشد.  •

 مجتهد نباشد.  •

 محتاط نباشد.  •

 

 د یتقل  اقسام 

 نظر بر دو قسم است: کیاز  دیتقل

ابتدا1 )یی.  زمان ح  دیتقل  یعنی:  در  قبالً  آن که  بدون  از مجتهد مرده  تقل  یو  اتیکردن  او    دکردهیاز 

 .ستین زی)واجب( جااطیباشد( که بنا به احت

کرده است( که  د یاز او تقل یو اتیکه در زمان ح یی از مجتهد مرده دی بودن بر تقل ی باق ی عنی: ) یی. بقا 2

 است. یو مجز زیکه تا کنون مکلف به آنها ع ل نکرده جا ی ل یدر مسا یحت لیمسا یدر ه ه

 :توجه

است،    زینباشد، در هر صورت جا  ا یاعلم باشد    ت،یآن که مجتهد م  نی ب  ستین  ی فرق  ،یی بقا  دیدر تقل  -

 اعلم ترک نشود.  تیم  دیدر بقا بر تقل اطیسزاوار است که احت یول
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م  یی ابتدا  د یتقل  - مجتهد  تقل  ای  تیاز  بر  با   د یبقا  آن،  حدود  و  تقل  دیاو  بنابر   د یبه  و  زنده  مجتهد  از 

عصر حاضر باشد    ی مورد اتفاق فقها  ت، یم  د یکه جواز بقا بر تقل  یدر صورت  یواجب اعلم باشد. بل   اطیاحت

 .ستیاجازه از اعلم واجب ن

ح  یافراد  - زمان  در  جامع  اتیکه  غ مجتهد  بوده  ریالشرائط  ولبالغ  صح  ی اند  نحو  تقل  حیبه  او    دیاز 

 ب انند.  ی باق یو  دیبعد از فوت آن مجتهد ه چنان بر تقل توانند یاند، مکرده

  دیتقل   یگریاز مجتهد د   لیاز مسا  یو بعد از فوت او در بعض   کرده یم  د یتقل  یکه از مجتهد  ی شخص  -

که   یل یاز مجتهد اول در مسا  دیمانند گذشته بر تقل  تواندیوفات ن وده، م   زیمجتهد ن  نیکرده است و ا

مجتهد دوم   یکه عدول ن وده بر فتوا  ی لیاست در مسا  ریّب اند، ه چنان که مخ  ی از او عدول نکرده باق

 به مجتهد زنده عدول کند.  ای ب اند و  یباق 

 

 دیبدون تقل  اعمال

 محکوم به صحت است که:  یندارند در صورت حیصح دیتقل ای   کنندین   دیکه تقل یافراد اع ال

 باشد.  اطی. موافق احت1

 مطابق واقع باشد.  ا ی. 2

 کنند.  دیدارند از او تقل فهیباشد که وظ یمطابق با نظر مجتهد ا ی. 3

 

 دیمرجع تقل طیشرا

 :توجه

 آن را داشته باشد: طیکرد که شرا د یتقل دی با  یاز کس -

 . مرد باشد. 1

 . بالغ باشد. 2

 عاقل باشد. . 3

 باشد.  ی امام 12 یعهی. ش4

 . حالل زاده باشد. 5

 )واجب( زنده باشد. اطی. بنابر احت6

 . عادل باشد. 7

داشته باشد که    ییتقوا  شهیانسان ه   شودیاست که باعث م  یعدالت عبارت از حالت نفسان  •

 بشود. ی انجام محرمات شرع  ایمانع از ترک واجبات 

او به    یزکاریاست که پره  یکس  گریاست که عدالت داشته باشد، و به عبارت د  یعادل کس •

 انجام حرام( نشود. ایع د مرتکب گناه )ترک واجب  یباشد که از رو دهیرس یحد

 است. ی اثبات و احراز عدالت، حسن ظاهر کاف یبرا •
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واجب، قدرت تسلط بر نفس    اطیدر فتوا، بنابر احت  تیمنصب مرجع  ت یو اه   تی . با توجه به حساس8

 نداشته باشد.  ایسرکش را داشته و حرص به دن

 . مجتهد باشد. 9

 نظر بر دو قسم است: کی( اجتهاد از الف

است.   یفتوا و نظر اجتهاد یدارا یکه صاحب آن در ت ام ابواب فقه ندیرا گو ی. اجتهاد مطلق: اجتهاد1

 هد مطلق« نامند. صاحب اجتهاد مطلق را »مجت

مثل ن از و روزه   ، یاز ابواب فقه  یکه صاحب آن در برخ  شودیگفته م  ی: به اجتهادی. اجتهاد متجز2

 .ندیگویم «یرا »مجتهد متجز یاست. صاحب اجتهاد تجز یفتوا و نظر اجتهاد یدارا

 نیکنند، و ه چن  دیاز او تقل  توانندیهم م  گرانیخودش حجت است و د  یمجتهد مطلق برا  ی( فتواب

 است.  یاز مجتهد متجز دیمستحب در ترک تقل اطیاحت ،گرچهیمجتهد متجز یفتوا

 واجب اعلم باشد.  اطی. بنابر احت10

است که نسبت به   ی کس  گریتواناتر باشد، و به عبارت د  ن یکه بر استنباط احکام د  یکس  یعن ی. اعلم  1

را از ادله،   هی داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرع   یبر شناخت احکام اله  ی شتریمراجع، قدرت ب  ریسا

احکام و ابراز  تموضوعا صیکه در تشخ ینسبت به اوضاع زمان خود به مقدار نیاستنباط کند، و ه چن

 مؤثر است آگاهتر باشد.  ینظر فقه

 عقال و حکم عقل است.  یاز اعلم، بنا دیوجوب تقل لی. دل2

اعلم اختالف    ریغ   یاعلم با فتوا  یاست که فتوا  یلیواجب در مسا  اطیاز اعلم بنا به احت  دی. وجوب تقل3

 دارد.

مورد   لیواجب در مسا  اطیبنا به احت  ستین  زیمعتبر در اعلم، جا  طی. به صرف احت ال عدم وجود شرا4

 کرد.  د یاعلم تقل ریاختالف از غ 

 

 دیمرجع تقل  ط ینکته در ارتباط با شرا  چند

لذا   ست،یشرط ن  هیع ل  یداشتن رساله  ا ی  تیمرجع  یاز مجتهد جامع الشرائط، تصد  د یصحت تقلدر    -

برا مجتهد  یاگر  شود  ثابت  متصد  یمکلف  مرجع  یکه  رساله  تیمقام  و  ندارد    هیع ل  ینبوده  هم 

 کند.  دیاز او تقل تواندیالشرائط است مجامع

تقل  - جامع  د یدر  مجتهد  ناز  شرط  مجته  ستیالشرائط  و  که  مکلف  کشور  اهل  محل   ا ید  در  ساکن 

 سکونت او باشد. 

وظ  - مادران  و  تکل  فهیپدران  به سن  تازه  فرزندان  با  یدهیرس  فیدارند  که  را  تقل  دی خود   ید یمرجع 

خود را    یشرع   یفهیوظ  یی به تنها  توانندین   د یتقل  یانتخاب کنند و به خاطر دشوار بودن درک مسأله

 . ندین ا  ییدهند، ارشاد و راهن ا صیباره تشخ نیدر ا
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 د یدر تقل  ضیتبع

را قس ت قس ت کردن و در هر قس ت از احکام، از مجتهد آن قس ت   دیتقل  یعنی  دیدر تقل  ضی. تبع1

 کردن.  دیتقل

از احکام شرع   تواندی. مقلد م 2 از مجتهد  یهر قس ت   یشتر یکه در آن قس ت تبحر و مهارت ب  یرا 

 یاحکام فرد   ای   دین ا   دیتقل  یگریو معامالت را از مجتهد د  یکند، مثالً عبادات را از مجتهد  دیدارد تقل

از   کیهر    تیاعل   رکند، بلکه اگ  دی تقل  یگریرا از د  ی و اقتصاد  یاسی و س  ی و احکام اجت اع   یکیرا از  

مسا  نیمجتهد مسا   ی لیدر  آن  در  دارد  بنا  مکلف  تقل  لیکه  او  ب  دی از  بنا  شود،  محرز  احتکند   اطیر 

 مقلد واجب است. ازیمورد ن  لیدر صورت اختالف فتوا در مسا  دیدر تقل ضی)واجب(، تبع

 

 الشرائط شناخت مجتهد جامع  یهاراه

 را شناخت: طیشرا زیمجتهد حا توانیدو راه م از

 . گریو چه از راه د یشخص یمردم و چه از راه تجربه انیم ریچه از راه شهرت فراگ  نان،ی. اط 1

 نشود. نانی. شهادت دو نفر عادل از اهل خبره، هر چند موجب اط 2

 :توجه

 یالشرائط بودن مجتهد و جامع تی)مثل شهادت دو نفر عادل و اهل خبره( بر صالح یشرع  ینهیاگر ب -

زمان تا  ب  ی اقامه شود،  پ   یگرید  یشرع   ینهیکه  باشد  آن  ب  دایکه معارض  آن    یحجت شرع   نهینشود، 

 ینه یب  زصورت جستجو ا  نینباشد، و در ا  نانیاگر چه موجب حصول اط   شود،یاست و به آن اعت اد م 

 .ستیمعارض و احراز عدم وجود آن الزم ن

 

 مجتهد ی به دست آوردن فتوا  یهاراه

 :مجتهد یبه فتوا یابیدست یراهها

 از خود مجتهد. دنی. شن1

 نفر عادل.   کی ای از دو  دنی. شن2

 .نانینفر مورد اط  کیاز  دنی. شن3

 مصون از اشتباه باشد.  یو یکه رساله یمجتهد در صورت یدر رساله  دنی. د4

 :توجه

که   یکس  یول   ست،یاجازه داشتن از مجتهد شرط ن  ،ی حکم شرع   انیمجتهد و ب   ینقل فتوا  یدر تصد  -

اشتباه م اگر در مورد  نیا  یمتصد  ستین  ز یجا  شودیدچار خطا و  اشتباه کرد، چنانچه   یکار شود، و 

  زیمست ع جا  ر. به هر حال، بدی متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه ن ا

 نکرده، به نقل او ع ل کند.  دای پ  ندهیبه صحت گفتار گو نانیتا اط  ستین
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 عدول   احکام

 : است زیاعلم جا ریکه عدول به غ  یموارد (الف

دارد.    حیصر  ینکرده و فتوا  اطیاعلم در آن مسأله احت  ریکه مجتهد اعلم، فتوا ندارد و غ   یل ی. در مسا1

 واجب( اطیاالعلم فاالعلم بنابر احت بیترت تی)البته با رعا

 اعلم نباشد.  یاعلم مخالف فتوا ریغ  یکه فتوا  یلی . در مسا2

 .اطیاعلم موافق احت ریغ  یاست و فتوا اطیاحتمخالفاعلمیفتواکهیلی . در مسا3

 :ستین زیکه عدول جا یموارد (ب

از   ی ک یفاقد    ی که و  ن یمگر ا  ستین  ز یواجب جا  اطیبنا به احت  گری . عدول از مجتهد زنده به مجتهد د1

شد،  تیمرجع  طیشرا فتوا  با  و  اول  مرجع  از  اعلم  دوم،  مرجع  مسأله  یمثالً  در  فتوا  ییاو   یمخالف 

 مجتهد اول باشد. 

 .ستین زیکه عدول شده جا  یل یبعد از عدول از او به مجتهد زنده در مسا تی. رجوع به مجتهد م2

 :توجه

بر آن و    طیبا زمان و شرا  دیمرجع تقل  یفتاوا   ی صرف گ ان به ناه اهنگ  - ع ل به   یدشوار  ای حاکم 

 .شود ین  گری او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد د یفتاوا

 

 دیتقل  یمتفرقه لیمسا

از   یکیاست به    زیجا  داند، ی که حکم آن را ن   دیا یب  شیپ   یین از مسأله  یمکلف در اثنا  ی. هرگاه برا1

مسأله را   دیپس از ن از با   یع ل کند و ن از را به آخر برساند، ول  دهدیکه احت ال آن را م  یدو طرف

 . خواندبپرسد و اگر آنچه ع ل کرده موجب بطالن ن ازش شده باشد، ن از را دوباره ب

 نظر بر دو قسم است: کی. جاهل از 2

برطرف کردن   یبرا  یراه  ایو    ستیاست که اصالً متوجه جهل خود ن  ی جاهل قاصر: کس  الف(

 جهل خود ندارد.

کس  ب( به  مقصر:  م  یجاهل  راهها  شودیگفته  و  بوده  خود  متوجه جهل  جهالت    یکه  رفع 

 . کند یم  یدر آموختن احکام کوتاه   یول  داندیخود را هم م

به   تواندیواجب مقلــد م  اطی. در احتاطیاز باب احت  یترک فعل  ایوجوب انجام    یعنیواجب    اطی. احت3

 االعلم فاالعلم رجوع کند.  بیترت تیدارد با رعا حیصر ینکرده و فتوا اطیکه احت گریمجتهد د

  روند،یبه کار م  ی من اشکال« که در کتب فقه  خلویاشکال«، »مشکل«،» ال    هی»ف  یهاعبارت  ی. ه ه4

 است. یکه فتو ه«یدارند مگر عبارت »ال اشکال ف اطیداللت بر احت

 و »حرام است« وجود ندارد. ست«ین  زی»جا نیب ی . در مقام ع ل فرق5
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 و نجاسات  یفصل سوم: احکام آبها و ُمطَهِرات و تَخَلّ

 

 آبها   اقسام 

 . مُضاف

 :مُطلق

 آب باران 

 ی آب جار

  .لیآب راکد: کُر، قل

 ( یی. آب مضاف )آب ناخالص و عصاره1

 آب مضاف  یمعنا (الف

نباشد، خواه از   حیو اضافه صح  د یو بدون ق  یی آب بر آن به تنها  یاست که اطالق کل ه   ی مضاف آب  آب

به   گریکه د  یمخلوط شود به طور  یزیبا چ  ایگرفته شود، مانند آب هندوانه، گالب و مانند آن،    یزیچ

 مانند شربت، آب ن ک و مانند آن.  ند،یآن آب نگو

 احکام آب مضاف  (ب

 (ستی)از مطهرات ن کندینجس را پاک ن  زیآب مضاف، چ •

آب   یمزه  ای رنگ    ای)هر چند نجاست کم باشد و بـــو    شودیبا برخورد به نجاست، نجس م •

 عوض نشود و هر چند آب مضاف به اندازه کر باشد( 

 وضو و غسل با آب مضاف باطل است. •

 :توجه

آب، حکم آب مضاف را   نیا  آورد،یدر م   ریکه آن را به رنگ ش  کنندیاضافه م  یبه آب، مواد  ی گاه  -

 نجس را شست و وضو گرفت و غسل کرد(.  یزهایبا آن چ توانیم نیندارد، )بنابرا

 . آب مطلق )آب خالص(  2

 آب مطلق  یمعنا (الف

آب  آب تنها  یاست که اطالق کل ه   یمطلق  به  بر آن  بدون ه  یی آب  باشد،    حیصح  یو شرط  د یق  چیو 

    مانند آب باران و آب چش ه و مانند آن.   

 اقسام آب مطلق (ب

 )باران( باردیآس ان م از

 (ی)جار جوشدیم نیزم از

مقدار است    نی. ک تر از ا2است )کر(.    تریل  384  باً ی. تقر1)راکد( :    جوشدیو نه م  بارد یم  نه

 ( لی)قل



 .............................................................. احکام اسالمی............................................................................................................................. ............

17 

 

 :توجه

  ی . به آبجوشدیو نه م  باردینه م  ا یو    جوشد ی( مینیزم  ری)مخزن ز  نی از زم  ا ی  بارد یاز آس ان م   ای  آب

م آس ان  از  باران« گو  بارد یکه  آب   ند، ی»آب  زم  یو  از  آب  «ی»آب جار  جوشدیم  نیکه  از   یاست.  که 

 384  باًی)تقر  وجب   7/8   42»آب راکد« است که اگر حجم آن     باردی و از آس ان ن   جوشدین   نیزم

 بود. خواهد  ل«ی( باشد »آب کر« و اگر ک تر از آن باشد »آب قلتریل

 احکام آب مطلق  (ج

 )از مطهرات است( کندینجس را پاک م  زی. آب مطلق چ1

نجاست نگرفته   یمزه  ا ی بو    ا ی که بر اثر برخورد با نجاست، رنگ    ی تا زمان  ل، ی. آب مطلق به جز آب قل2

 باشد پاک است. 

 است. حی. وضو و غسل با آب مطلق صح3

 :توجه

از آن جا که صرف    نیاست، بنابرا  یآب مطلق، صدق عنوان آن در نظر عرف کاف   یترتب آثار شرع   یبرا

با آب   توانیرو م  ن یاز ا  شود،یغلظت آب به سبب وجود امالح، مانع از صدق عنوان آب مطلق بر آن ن 

را شست و    نجس   یزهایچ  هیاروم  یاچهیشده است، مثل در  ظیکه بر اثر وجود امالح فراوان غل  یی ایدر

 وضو گرفت و غسل کرد. 

 

 مطلق یاحکام اقسام آبها

 ( آب باران الف

 .کند یکه نجس شده است ببارد آن را پاک م یزیباران اگر به چ آب

 ی ( آب کر و جارب

 .شودیو خود نجس ن  کندیفرو ببرند آن را پاک م یرا که نجس شده در آب کر و جار یزی. اگر چ1

کند، نجس    رییآن تغ  یمزه  ای بو    اینجس در آن، رنگ    یزهایشدن چ  ختهیاگر با ر  ی. آب کر و جار2

 . کندیاند، پاک ن را که نجس شده ییزهایصورت چ ن یو در ا شودیم

 :توجه

 با هم ندارند.  یتفاوت چیه ریدر تطه یکر و جار آب

 لی( آب قلج

 .     کندیرا که نجس شده پاک ن  یزیو چ شودیفرو برده شود نجس م   لیدر آب قل ینجس زی. اگر چ1

  یآن مقدار آب   یول  کند، یآنها را پاک م  زندیکه نجس شده است بر  ییزهای چ  یرا بر رو  لی. اگر آب قل2

 نجس است. شود،یم رینجس، از آن سراز یشدن بر رو ختهیکه پس از ر
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پا  ریکه به طور سراز  یلی. آب قل3 به  پا  زدیریم  نییو بدون فشار  آن با نجاست برخورد    نییو قس ت 

بر آن صدق کند قس ت   نییاز باال به پا   انیباشد که جر  یی آب به گونه  یریکه سراز  یدر صورت  کند،یم

 آن پاک است.  یباال

 است. یمتصل باشد در حکم کر و جار یجار ا یاگر به کر  لی. آب قل4

 کام شک در آب. اح5

پاک است، ول   ا یپاک است    م یدانیکه ن   ی آب  : 1نکته     م یدان یکه نجس بــوده و ن   یآب   ینجس شرعاً 

 نه، در حکم نجس است.  ایبعداً پاک شده  

اندازه  ی آب  :2نکته   از کر ک تر شده    یکه به  نه، در حکم آب کر   ا ی کر بوده اگر انسان شک کند که 

 است.

 :توجه

کر بودن آب   یبلکه اگر حــالت سابقه  ست،یترتب آثار کر بودن آب، علم به کر بودن آن واجب ن  یبرا

قطار و    ی ها  ییآب موجود در دستشو  م یاست )مثالً اگر بدان  زیاحراز شود بنا گذاشتن بر کر بودن آن جا

اندازه  رهیغ  به  افتاده م   میبوده است و شک کن  شتر یب  ایکر    یقبالً  بنا را بر کر بودن آن   میتوانیاز کر 

 ( میبگذار

 را دارد.   لینکند که به مقدار کر شده، حکم آب قل نیقیکه ک تر از کر بوده تا انسان  ی آب :3نکته  

 

 :مطهرات

 ( آب.الف

 .نی( زمب

 ( آفتاب. ج

 ( استحاله.د

 ( انتقال. هـ

 ( اسالم. و

 .تی( تبعز

 نجاست.  نی( بر طرف شدن ع ح

 نجاستخوار.  وانیح  ی( استبراط

 شدن مسل ان.  ب ی( غای

 :توجه

 . ندیگوی»مطهرات« م کندیکه نجس را پاک م ییزهایچ به
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 ( آبالف

 ظروف:   ریتطه  یقهیطر

 است. ی کاف بارکی یدر کر و جار یسه مرتبه شست، ول  د یبا لی. ظرف نجس را با آب قل1

ل  ایخورده    گریروان د  زیچ  ایرا که سگ در آن، آب    ی. ظرف2 را  با  دهیسیآن  با خاک ال   دیاست  اول 

قل آب  با  اگر  و  آب شست،  با  و سپس  کرد  م  لیشستشو  مرتبه   دیبا  شودیشسته  دو  خاک ال  از  پس 

 شسته شود.   

خاک ال آن الزم   یهفت مرتبه شسته شود، ول  دیآب بخورد با  ایروان    یکه در آن خوک، غذا  ی. ظرف3

 .ستین

 ظروف:   ری غ  ریتطه  یقهیطر

  ا ی آن را در آب کر    بارکینجاست،    نیکه نجس شده است، اگر در صورت بر طرف کردن ع   یزی. چ1

ببرند    یجار بگ  یریش  ریز  ا یفرو  است  متصل  کر  به  طور  رندیکه  به ه ه   یبه  آب  که   یی جاها  یکه 

 زآن را پس ا   دی)واجب( با  اطیو در فرش و لباس و امثال آن بنابر احت  شود،ینجس شده برسد پاک م 

خارج آب باشد بلکه داخل آب   ستیتکان الزم ن  ا ی فشار    ی تکان بدهند. بل  ای فرو بردن در آب، فشار و  

 است.  یکاف 

نجاست دو مرتبه   نیکه بر اثر ت اس با بول نجس شده است، هرگاه پس از برطرف شدن ع   یزی. چ2

پاک م  ختهیآن ر  یرو  لیآب قل با نجاسات د  یزیو چ  شود،یشود،  و نجس شده    افتهیت اس    گریکه 

 . شودیشسته شود پاک م  مرتبهکینجاست اگر   نیاست، پس از بر طرف شدن ع 

قل  یزی. چ3 با آب  م  لیرا که  قابل   زندیریآن م   ی که رو  ی آب  د یبا  کشند، یآب  اگر  از آن جدا شود و 

 آن را فشار دهند تا آب از آن جدا شود. د یفشردن است، مانند لباس و فرش با

 :توجه

بلکه به صرف   ست،یجدا شدن آب غساله شرط ن  ،یفرش نجس و مانند آن با آب لوله کش  ریدر تطه  -

از    دنیرس از جا  نیزوال ع آب به مکان نجس، بعد  دست   یله یخود به وس  ینجاست و حرکت غساله 

 . شودیبر فرش در هنگام اتصال آب، طهارت حاصل م دنیکش

و طهارت   شود، یکه با گِِِل آغشته به آب نجس ساخته شده است، با شستن پاک م  یظاهر تنور  -

 است.  یپختن نان کاف  یبرا چسبدیبه آن م ریظاهر تنور که خ 

تطه  ینجس  یلباسها  - موقع  در  رنگ  ر،یکه  را  مضاف    کنندیم  نیآب  باعث  لباس  دادن  رنگ  چنانچه 

 . شوند یآب بر آنها پاک م ختنینجس با ر یشدن آب نشود، لباسها

شده    ختهیآن ر  یرو  ی و آب لوله کش  شودیگذاشته م   ی در ظرف  دنیآب کش  یکه برا  ی نجس  یلباسها  -

  دهیآب د   یکه از لباس جدا شده و بر رو  یی و ظرف و آب و پرزها   لباس  رد،یگیو سراسر آن را فرا م
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لباس و    درپاک هستند. )البته ه انطور که قبال گفته شد    یه گ  زدیری م  رونیو ه راه آب به ب  شودیم

 تکان بدهند(   ا یآن را پس از فرو بردن در آب، فشار و  دیبا  اطیامثال آن بنابر احت

 نی( زم ب

به قدر ده قدم   باً یکفش او، نجس شده است، هرگاه تقر  ا یکف پا    ن،ی زم  یکه بر اثر راه رفتن رو  یکس

 لینجاست، زا  نیکه ع   نیمشروط به ا  شود یخشک و پاک راه برود، کف پا و کفش او پاک م  نیزم  یرو

 شود.    

 :توجه

 .ستندیته کفش ن ای پا  یپاک کننده ر،یآغشته به ق ایآسفالت و   ینهایزم -

 ( آفتاب ج

که در آن به کار رفته، مانند    ییزهای ساخت ان و چ  لیمنقول از قب  ریغ   یایاش  یو ه ه  نی. آفتاب، زم1

 .کند یرا پاک م  اه یستون و امثال آن و درخت و گ واریدر و پنجره و د

 آفتاب:  ی کنندگپاک طی. شرا2

 تر باشد. نجس زیچ •

 نجاست هست قبل از تابش آفتاب بر طرف شود( نینجاست در آن نباشد )اگر ع  نیع  •

 پرده، مانع تابش آفتاب نباشد(   ایمانند ابر  یزیآن بتابد )چآفتاب به •

 آفتاب خشک شود )اگر مرطوب ب اند پاک نشده است( یله یوسبه •

 ( اِستِحالِهد

  ا یکه با سوختن خاکستر شود    یشود، مانند چوب  یگریکه جنس د  ابدی  رییتغ  ینجس اگر به طور   زیچ

  یول   شود،یبه ن ک شود، پاک م  لی و تبد  فتدیکه در ن کزار ب  یسگ  ا ی شود    لیکه به سرکه تبد  یشراب

شکر که در   ا ی  شودیبلکه فقط صورت آن عوض شود، مانند گندم که آرد م  ابد،ین  رییاگر جنس آن تغ

 . شودیپاک ن  شود،یآب حل م

 :توجه

 ید یجد   تیکه خاص  یی ای یمواد نجس، مثل روغن نجس، صرف انجام فعل و انفعاالت ش  ریتطه  یبرا  -

 ( کندین   دایکار، استحاله تحقق پ  نی)با ا ستین  یبه مواد ببخشد کاف

جداساز  - صرف  معدن   یبه  م  یمواد  و  غ   کربها یآلوده  آبها  ریو  از  پ  یآن  تحقق  استحاله   دایفاضالبها، 

 بخار به آب انجام شود.     یدوباره ل یآب و تبد ریبا تبخ هیع ل تصف که  نیمگر ا کند، ین 

 ( انتقال هـ

و د  یخون پشه  انسان مک  گری که  بدن  از  وقت  اند، دهیحشرات  م  ی تا  به حساب  انسان  نجس    دی آیخون 

خون آن   ، یپس از آن که بر اثر گذشت مدت   یاست(، ول   ده یکه زالو از بدن انسان مک  یاست، )مانند خون

 . شودیحشره محسوب شد پاک م 
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 نجاست  نی ( بر طرف شدن عح

و    شودیپاک م  وانیبرطرف شد، بدن آن ح  زیکه آن چ  نیآلوده شد، ه   ینجس  زی به چ  وانیبدن ح  اگر

مشروط بر   ،ینیب  ا یاست داخل بدن انسان، مانند داخل دهان    نطوری. ه ستی ن  دنیبه آب کش  اجیاحت

دهان از    آبآن در    نیاگر ع   دیایکه از دندان م  یباشد، پس خون  دهیبه آن نرس  رونیکه نجاست از ب  نیا

 برود دهان پاک است. نیب

 شدن مسلمان  بی( غای

نجس است، و آن مسل ان را   یشخص مسل ان  یزهایاز چ  ی کی  ایلباس    ا یداشته که بدن    نیقی  هرگاه 

 ز یآن چ  کند، یپاک را م  زیکه نجس بوده است رفتار چ  یزیکه او با آن چ  ندیو سپس بب  ندینب  ی مدت

با    ت و از احکام طهارت و نجاس  یاز نجاست قبل  زیاست، مشروط بر آن که صاحب آن چ   یمحکوم به پاک

 خبر باشد.  

 

 ثابت شدن طهارت   یهاراه

 :شودیاز سه راه ثابت م  یزیشدن چ پاک 

 که نجس بوده پاک شده است. یزیکند چ نیقی. خود انسان 1

: پاک  د یدارد )مانند صاحبخانه و فروشنده و خدمتکار( بگو  اریرا در اخت  یزیکه چ  ی کس  یعنی   دی. ذوال2

 شده است. 

 . دو شخص عادل خبر دهند. 3

 :توجه

قبول کرد،    دیاوست با  اریخبر دهد که در اخت  یز یکه در آستانه بلوغ است از طهارت چ  یهرگاه کودک   -

 باره معتبر است.  نیدر ا یگفته و گری و عبارت د

 

 اصل طهارت 

 اصل طهارت یمعناالف( 

به نجاست   نیق یکه    یزیهر چ  یعنی است    ایدر مورد طهارت و نجاست، اصل بر طهارت اش   یطور کل  به

 .       ستیالزم ن قیمحکوم به طهارت است و سؤال و تحق  یآن نباشد از نظر شرع 

 از موارد اصل طهارت ییهان ونهب( 

کودک1 ه   ی .  م  شهیکه  نجس  را  باق  کند، یخود  و  دهان  آب  تر،  زمان  شیغذا  ی اندهیدست  که   ی تا 

 به نجاست آن حاصل نشده، محکوم به طهارت است. نیقی

پرزها 2 ن  یغبار  ای   .  لباس نجس جدا شده    ستیکه معلوم  است. ه چن  ا یاز  پاک  پاک،  اگر   نیلباس 

 قس ت مربوط به نجس آن.  ای از قس ت پاک لباس است  میندان ی از لباس نجس است ول میبدان
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اگر از قبل نجس نباشند محکوم به طهارت هستند، هر   شود،یداده م  هاییکه به خشکشو  یی. لباسها3

 . کنند یاستفاده م ییای یشستن لباسها از مواد ش یمکانها برا نیکه صاحبان ا  میچند بدان

 نجس، پاک است. ایآن مکان پاک است  م یدانیکه ن  زد یریم ی که بر مکان  ی. ترشح آب4

نجس، محکوم  ا یپاک است    میدانیو ن   زدیریم  ابانیبه خ یشهر یح ل زباله یهانیکه از ماش ی . آب5

پاک   ستیو معلوم ن شودیج ــع م  ابانیموجود در خ  یهاکه در چاله  ییآبها نیبه طهارت است. ه چن

 نجس.  ایاست 

که نجاست آنها از راه    ینه، تا زمان   ایاز مردار ساخته شده    ستیمثل رژ لب که معلوم ن  ،یشی. لوازم آرا6

 ندارد. یاحراز نشود پاک است و استفاده از آنها اشکال  یشرع 

ن از شست که   یآن را برا  ی ستیو با  شود یحکم به نجاست پا م  ی. هنگام استفاده از کفش، در صورت7

نشده و معلوم شود که پا در کفش مذکور  هیاست که تذک یوانیکه کفش از پوست ح میداشته باش نیقی

پا   کردن  عرق  در صورت شک در  اما  تذک  ا یعرق کرده،  پوست    یوانیح  یهی شک در  از   آنکه کفش 

 دوخته شده است محکوم به طهارت است.

مو8 قلم  نقاش  یی.  در  نقشه کش  یکه  م   یو  استفاده  آن  مانند  ن  شودیو  معلوم  مو  ستیو  خوک   یاز 

از آن حت  ای ساخته شده است   استفاده  پاک است و  امور  ینه،  هم که مشروط به طهارت است،    یدر 

 اشکال ندارد. 

 .ستیواجب ن نشیکافر محکوم به طهارت است و سؤال از د  ایمسل ان است   میدانیکه ن  ی. فرد9

و د10 در  هتل  واری.  و  غ   ی هامنازل  بودا  یکتاب   ریکفار  و  هایی)مثل  در   هیاثاث(  آن  در  موجود  لوازم  و 

به نجاست هم،    نیقینجس، محکوم به طهارت است. )البته در صورت    ا یپاک است    م یکه ندان  یصورت

و    دنخور  یاست که برا  ینجس  یایاش  ری. آنچه واجب است تطهستی آنها واجب ن  یه ه  دنیآب کش

 ( رندیگیو ن از خواندن، مورد استفاده قرار م دنیآشام

و قطار و مانند آن در   نیماش  یهایصندل   لیمشترک کفار و مسل انان از قب  یمورد استفاده  یای. اش11

 نجس، پاک است.             ا یپاک است   میکه ندان یصورت

 مست کننده باشد، محکوم به طهارت است.  عاتیدر اصل از اقسام ما  ستیکه معلوم ن ییها. الکل12

 

 ها احکام ظرف

آشام  خوردن ظرف  دنیو  طال    یدر  از  ول  ایکه  است،  حرام  شده،  ساخته  آن    ینقره    ا ینگهداشتن 

 .ست نی حرام – دنیاز خوردن و آشام رغی –از آن  گری د یهااستفاده

 :توجه

نقره مخلوط  ا ی طال  یساخته شده که قدر یاز فلز ا ینقره به آن داده شده، و    ا یکه آب طال  یی هاظرف -

 حکم ظروف طال و نقره را ندارند.  ند،یگوینقره ن   ایکه به آن ظرف طال  یدارد به طور
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 سواالت تستی

 : اگر وقت نماز به قدری تنگ باشد که با وضو گرفتن، نماز قضا می شود باید  -1
   وضو گرفت (ب    تی م ن ود (الف

 بدون تی م و وضو ن از نخواند.  (د  بدون تی م و وضو ن از خواند (ج

 صحیح است.  پاسخ گزینه الف

 : نماز خواندن با لباس ابریشم خالص و انگشتر و گردنبند طال برای مردان  -2
   مستحب است  (ب    حرام است (الف

 هیچ کدام ( د    مکروه است( ج 

 . پاسخ گزینه الف صحیح است

 ؟ واجبات نماز، چند تاست  -3
  12( د   11( ج   9( ب   1( الف

 .پاسخ گزینه ج صحیح است

 ؟ارکان نماز، چند تاست  -4
 9 (د   7( ج     6 (ب    5 (الف

 پاسخ گزینه الف صحیح است. 

 .........      تکبیرة االحرام در نماز  -5
   ت واجب اس (ب    رکن است  (الف

 باطل است. (د    مستحب است ( ج

 . پاسخ گزینه الف صحیح است

 ز:واندن سوره های سجده دار در نماخ  -6
   ست مستحب ا( ب    واجب است  (الف

 حرام است  (د    مبطل ن از است (ج

 صحیح است.  ج پاسخ گزینه  

 : کسی که جهت قبله را نمی داند باید نماز را  -7
   به یک طرف بخواند  (ب   به چهار طرف بخواند (الف

 به سه طرف بخواند.  (د   به دو طرف بخواند (ج

 . پاسخ گزینه الف صحیح است

 آیا کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند؟  -8
   بلی  (ب     خیر  (الف

 اول ن از مستحبی بخواند بعد ن از قضا  (د اول قضا را بخواند بعد ن از مستحبی را  (ج
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 گزینه ب صحیح است.پاسخ  

 کسی که نمی داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است، نماز او چه حکمی دارد؟   -9
 ت. باطل اسن از او  (ب   صحیح استن از او  (الف

 در صورت بودن وقت اعاده کند.( د  در صورت کم بود وقت مانعی ندارد (ج

 صحیح است.  بپاسخ گزینه  

 اعتنا نمود، چند تاست؟ شکهایی که نباید به آن    -10
 5 (د   6 (ج   8( ب    10 (الف

 پاسخ گزینه ج صحیح است.

 نماز جمعه در عصر غیبت چه حکمی دارد؟  -11
   واجب کفایی است (ب   واجب عینی است (الف

 مستحب است (د   ت واجب تخییری اس (ج

 .پاسخ گزینه ج صحیح است

 نیست؟ کدام یک از موارد زیر ارکان نماز  -12
 ت ئقرا (د   رکوع( ج  تکبیرة االحرام  (ب   نیت( الف

 صحیح است.  دپاسخ گزینه  

 بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد؟   اگر شخصی نداند که -13
  ن ازش باطل است  (ب     ن ازش صحیح است (الف

 مکروه است (د      مباح است (ج

 . صحیح است  بپاسخ گزینه  

 :بیش از دو باردر وضو شستن    -14
   حرام است  (ب    مکروه است (الف

 واجب است (د    مستحب  (ج

 پاسخ گزینه ب صحیح است.

   شک در نمازهای چند رکعتی باطل است؟  -15
   چهار رکعتی  (ب    تی دو رکع(  الف

 الف و ج صحیح است (  د    سه رکعتی  (ج

 صحیح است.  دپاسخ گزینه  

 رطوبتی در دست نباشد، چه باید کرد؟ اگر برای مسح کردن سر و پا   -16
    وضو باطل است  ( الف

 وضوی دیگری باید گرفت احتیاطاً (ب
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   باید از آب خارج استفاده کرد  (ج

 با تر کردن دست از رطوبت دیگر اعضای وضو باید مسح کرد  (د

 پاسخ گزینه د صحیح است.

با هواپیما به   -17 شهری رفت و برگشت و وقت نماز شخصی پنج دقیقه به آخر وقت نماز، 

 .تمام شد حال نماز قضایش را چگونه باید بخواند
   ت ام  (ب    شکسته  (الف

 قضای ن از نه شکسته و نه ت ام است. (د   هم شکسته و هم ت ام  (ج

 .صحیح است  بپاسخ گزینه  

به    -18 را  خود  نیت  نماز،  میان  در  تواند  می  آیا  کند،  می  نماز  نیت  که  دیگر کسی  نماز 

 برگرداند؟ 
     ن ی تواند  (الف

   داز ن از بعدی به ن از قبل می توان (ب

    در هر حال می تواند  (ج

 از ن از قبل به ن از بعدی می تواند (د

 است. صحیح  پاسخ گزینه ب

 کسی که بعد از وقت شک کند که نمازش را خوانده یا نه، تکلیفش چیست؟   -19
   باید قضا کند  (ب    نباید اعتنا کند  ف(ال

 مستحب است اعتنا کند.  (د   مستحب است که بخواند (ج

 . پاسخ گزینه الف صحیح است

 شخصی که نمازش قضا شده و نمی داند چند رکعتی است، وظیفه اش چیست؟   -20
   سه رکعت بخواند (ب   باید دو رکعت بخواند  (الف

 هر سه مورد را به جا بیاورد  (د   چهار رکعت بخواند (ج

 صحیح است.  پاسخ گزینه د

 شخصی که به سوگند خود عمل نکند، چه وظیفه ای دارد؟  -21
    سه روز روزه بگیرد (الف

 باید ده نفر را اطعام کند  (ب
   نفر لباس بدهد   10باید  (ج

 .تواند، سه روز روزه بگیرداگر می تواند لباس یا طعام بدهد و اگر ن ی ( د

 ت.پاسخ گزینه د صحیح اس
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کسی که به اندازه چهار رکعت وقت دارد، برای خواندن نماز ظهر و عصر چه وظیفه ای   -22

 دارد؟
  . ن از عصر را بخواند و بعد ن از ظهر خود را قضا ن اید  (الف

 . ن از ظهر را بخواند و ن از عصر را قضا کند (ب
  . فقط واجبات ن از را بطور سریع بخواند تا بتواند هر دو ن از را به جا بیاورد (ج

 فقط به ارکان ن از توجه کند و هر دو ن از را به جا بیاورد.  (د

 پاسخ گزینه الف صحیح است. 

بخواند، چنانچه دروقت یادش بیاید، باید  اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام  -23

 :به جابیاورد و اگر بعد از وقت یادش بیاید
    .قضای ن از بر او واجب نیست (الف

 . ن ازش را دوباره بطور شکسته بخواند (ب
   . باید قضای ن از را بخواند (ج

 نباید قضای ن از را بخواند. (د

  پاسخ گزینه ج صحیح است.

بفهمد پشت به قبله و یا به سمت راست یا چپ، نماز به جا آورده چه حکمی  اگر کسی   -24

 دارد؟
 . ن ازش صحیح است در صورتی که جاهل بوده باشد (الف
 .در هر حال ن ازش باطل است و باید دوباره ن از را بخواند (ب
 .ن ازش صحیح نیست، ولی چون جاهل بوده، الزم نیست ن از را دوباره بخواند (ج

 د( در هر حال ن ازش باطل است ون ی تواند دوباره بخواند. 

 پاسخ گزینه ب صحیح است.

 اگر بین نماز عصر متوجه شویم که نماز ظهر خود را نخوانده ایم، تکلیف چیست؟   -25
    . ن از را می شکنیم و ن از ظهر را اول می خوانیم (الف

 . ن از را به نیت ظهر تبدیل می کنیم (ب
   . ن ازمان درست است به شرطی که یادمان رفته باشد (ج

 . می نشینیم و ن از را در ه ان رکعت ت ام می کنیم  (د

 . پاسخ گزینه ب صحیح است

 ..... . ...  ارکان نماز آنهایی هستند که  -26
 . اگر ع دا یا سهوا ترک شود، ن از باطل است (الف

 .اگر ع دا ترک شود باطل و اگر سهوا ترک شود، ن از صحیح است (ب
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 . اگر سهوا ترک شود، ن از اشکال ندارد و اگر ع دا ترک شود، ن از صحیح است (ج
 اگر ع داً ترک شود محل اشکال است و ن از درست است. (د

 است. پاسخ گزینه الف صحیح  

 ....   ارکان نماز عبارتند از  -27
 نیت، تکبیر، قیام، رکوع و سجود (ب  تکبیر، ذکر، تشهد، قیام، رکوع و سجده  (الف
 قیام، تکبیر، رکوع، سجده و سالم( د  نیت، تکبیر، تشهد، ترتیب، مواالت و سجده  (ج

 پاسخ گزینه ب صحیح است.

بماند و یک نماز چهار رکعتی خوانده و بعد از  شخصی قصد کرده است ده روز در شهری  -28

 ماندن یک روز از قصد خود منصرف شده است، وظیفه او در برابر نمازهای بعدی چیست؟ 
 .ن ازش شکسته می شود (ب  .تا مسافرت نرفته، ن ازش کامل است (الف
 ن ازش کامل است.  (د   . باید هم ت ام بخواند و هم شکسته (ج

 . صحیح استپاسخ گزینه الف  

نمازش   -29 نبوده،آیا  عادل  او  که  بفهمد  نماز  از  بعد  دانسته،  می  عادل  را  امام جماعت  که  شخصی 

 صحیح است یا نه؟
  . باطل است (ب     . صحیح است (الف

 ن از در نبود وقت اعاده کند.  (د . اگر وقت کافی باشد، الزم است ن از را اعاده کند (ج

 پاسخ گزینه الف صحیح است. 

 ... تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه او تیمم است، تیمم ننماید  اگر کسی عمدا   -30
 . اگر بعد از اذان غسل کند، روزه او باطل نیست (ب   .روزه او باطل نیست (الف
 .قضا و کفاره بر او واجب می شود (د  .در هر صورت روزه اش باطل است (ج

 صحیح است.  بپاسخ گزینه  
  ....  لباس نمازگزار این است که از شروط    -31
   .لباس ن ازگزار باید پاک باشد اگر کسی ع دا با لباس نجس ن از بخواند ن ازش باطل نیست الف(

   .ب( اگر ن ازگزار نداند که لباس یا بدنش نجس است و بعد از ن از بفه د ن ازش صحیح است

چنانچه ن ازش را بخواند و بعد از ن از بفه د  کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد   (  ج

   .که لباسش نجس بوده ن ازش صحیح نیست

لباس ن ازگزار باید مباح باشد و اگر ع دا با لباس غصبی ن از بخواند ن ازش صحیح نیست ولی یک  د(

  .تک ه یا نخ غصبی اشکال ندارد

 پاسخ گزینه ب صحیح است.
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 چه موقع خوانده می شود؟ نماز جمعه چند قنوت دارد و    -32

 .یک قنوت دارد و در رکعت اول خوانده می شود الف(

 . دو قنوت دارد یکی در رکعت اول قبل از رکوع و دیگری در رکعت دوم بعد از رکوع ب(

 .چهار قنوت دارد که در پایان هر رکعت خوانده می شود ج(

 .رکعت دوم قبل از رکوعد( دو قنوت، یک قنوت بعد از رکوع اول و یک قنوت در 

 پاسخ گزینه ب صحیح است.

یا   -33 بدن  بفهمد  نماز  از  بعد  چنانچه  دارد  لباسش شک  یا  بدن  بودن  پاک  در  که  کسی 

 ه ............ . لباسش نجس بود

    ن ازش صحیح است ب(   ت. ن از باطل اس  ف(ال

   دوباره بخواندد( بنابر احتیاط باید   . ج( باید قضای آن را به جای آورد

 ب صحیح است.پاسخ گزینه  

 .......... .   سبحان ربی العظیم و بحمده، یعنی  -34

 .الف( خداوند ستایش کسی را که او را می ستاید می شنود

 . ب( پاک و منزه است پروردگار بزرگم و او را می پرستم

 .مشغولمج( پاک و منزه است پروردگار بلند مرتبه ام و من به ستایش او  

 پاک و منزه است پروردگار من و او می شنود.   د(

 گزینه ب صحیح است.   پاسخ

کسی که در مسافرت نمازش شکسته است، آیا می تواند نماز قضای تمام بخواند و روزه    -35

 قضا بگیرد؟ 
   .در هیچ یک از دو صورت ن ی تواند (الف

 .در هر دو مورد می تواند (ب
 . می تواند ن از قضا را بخواند، اما ن ی تواند روزه قضا بگیرد (ج

 .می تواند روزه قضا بگیرد، اما ن ی تواند ن از قضا بخواند (د
 پاسخ گزینه ج صحیح است.

 آیا نماز خواندن روی تخت و تشک امری صحیح است؟   -36

             الف( اگر هنگام ن از تخت حرکت زیادی نداشته باشد ن از صحیح است

   ب( اگر بدن در موقع قرائت و ذکر آرام باشد ن از صحیح است 

 گزینه الف و بج( 

 د( فقط اگر دست و پا در موقع ن از متحرک باشد ن از صحیح است.

 پاسخ گزینه ج صحیح است.
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 ؟کدام یک از اجزا واجب است  -37

   تشهد -قیام-االحرامتکبیره -الف( نیت

   ذکر -قرائت-سجده -رکوع ب(

     الف و ب مورد  ج(

 قیام متصل به سجده  -قیام بعد از رکوع -یک رکوع و سجده د(

 پاسخ گزینه ج صحیح است.

 توان برای نماز وضو گرفت؟ آیا قبل از اذان می  -38

ن از( وضو بگیرد می  الف( برای  به قصد داشتن طهارت )نه  اگر  با آن ن از طبق نظر ه ه مراجع  توان 

 .بخواند

 ل دارد. طبق نظر ه ه عل ا اشکا  ب(

 .ج( طبق نظر بعضی از عل ا در هر صورت اشکال ندارد

 طبق نظر برخی از عل ا در هر صورت اشکال دارد.  د(

 پاسخ گزینه الف صحیح است. 

 اگر بعد از نماز متوجه شویم که لباس یا بدن نجس بوده است نماز چه حکمی دارد؟  -39

 ه ه مراجع اگر بعد از ن از متوجه نجس بودن بدن یا لباس شویم ن از صحیح است.طبق نظر  الف(

 ب( طبق نظر ه ه مراجع اگر بعد از ن از متوجه نجس بودن بدن یا لباس شویم ن از باطل است. 

 و ن از باطل است.  در هر صورت اشکال ندارد ج(

 در هر صورت اشکال دارد و ن از صحیح است.  د(

 پاسخ گزینه الف صحیح است. 

  نماز نافلة عشاء چگونه است؟  -40

   چهاررکعت  ب(  دو رکعت نشسته  الف(

  دو رکعت ایستاده  د(   هشت رکعت ج(

 پاسخ گزینه  الف صحیح است.

 .اقسام نماز را نام ببرید  -41

   حرام و واجب (ب  واجب و مستحب  (الف

 مستحب (د   مباح وکامل  (ج

 پاسخ گزینه الف صحیح است. 

  ؟درحال خواندن حمد و سوره ، بهتر است مردها )بسم اهلل الرحمن الرحیم ( را   -42

   بلند بخوانند  (ب   آهسته بخوانند  (الف

 اصال نخوانند (د   تند بخوانند  (ج


