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فصل اول :معنای والیت فقیه
والیت فقیه یعنی حکومت فقیه عادل و دین شناس.
توجه:
والیت فقیه در رهبری جامعهی اسالمی و اداره ی امور اجت اعی ملت اسالمی در هر عصر و زمان از
ارکان مذهب حقهی اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد.
عـدم اعتقاد به والیت فقیه ،اعم از این که بر اثـر اجتهاد باشـد یا تقلیـد ،در عصر غیبت حضرت
حجت(عج) موجب ارتداد و خروج از دین اسالم ن یشود ،و اگر کسی به نظر خود بر اساس استدالل و
برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد معذور است ،ولی ترویج اختالف و تفرقه بین مسل انان
برای او جایز نیست.
ضرورت والیت فقیه
از آن جا که دین حنیف اسالم که آخرین دین آس انی است و تا روز قیامت است رار دارد و دین
حکومت و ادارهی امور جامعه است ،لذا ه هی طبقات جامعهی اسالمی ناگزیر از داشتن ولی امر و
حاکم و رهبر هستند تا امت اسالمی را از شر دش نان اسالم و مسل ین حفظ ن اید ،و از نظام جامعهی
اسالمی پاسداری ن وده و عدالت را در آن بر قرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری ن اید ،و
وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی ،سیاسی و اجت اعی را تأمین کند.
توجه:
والیت فقیه ،حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز میباشد ،و در تعیین مصداق آن روش
عقالیی وجود دارد که در قانون اساسی ج هوری اسالمی ایران بیان شده است.
قلمرو والیت فقیه
 -1اوامر والیی ولی فقیه
ه هی مسل انان باید از اوامر والیی و دستورات حکومتی ولی فقیه اطاعت ن وده و تسلیم امر و نهی او
باشند .این حکم شامل فقهای عظام هم میشود چه رسد به مقلدین آنان.
توجه :برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور والیت به این بهانه که خودش شایسته تر است،
مخالفت ن اید .این در صورتی است که متصدی منصب وال یت از راههای قانونی شناخته شده به مقام
والیت رسیده باشد.
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 -2احکام والیی ولی فقیه
احکام والیی و انتصابات صادره از طرف ولی امر مسل ین اگر هنگام صدور ،موقت نباشد ،ه چنان
است رار دارد و نافذ خواهد بود ،مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در نقض آنها ببیند و آنها را نقض
کند.
 -3اجرای حدود
اجرای حدود (مثل حد زنا و سرقت) در زمان غیبت هم واجب است ،و والیت بر آن اختصاص به ولی
امر مسل ین دارد.
 -4مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت
تص ی ات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح ع ومی اسالم و مسل ین است ،در
صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم ،بر اختیارات و تص ی ات آحاد امت ،مقدم و حاکم است.
 -5ادارهی رسانههای گروهی
ادارهی رسانه های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسل ین باشد و در جهت خدمت به اسالم و
مسل ین و نشر معارف ارزش ند الهی به کار گ ارده شود ،و نیز در جهت پیشرفت فکری جامعهی
اسالمی و حل مشکالت آن و اتحاد مسل انان و گسترش اخوت و برادری در میان مسل ین و امثال این
گونه امــور از آن استفاده میشود.
سه نکته در ارتباط با قلمرو والیت فقیه
 اطاعت از دستورات نمایندهی ولی فقیه :ن ایندهی ولی فقیه در صورتی که دستورات خود را براساس قل رو صالحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به او واگذار شده است صادر کرده باشد
مخالفت با آنها جایز نیست.
 والیت اداری :در مفاهیم اسالمی چیزی به عنوان والیت اداری (به معنای لزوم اطاعت از دستوراتمقام باالتر بدون حق اعتراض) وجود ندارد ،ولی مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات
قانونی اداری صادر شده باشد جایز نیست.
 -والیت تکوینی :ولی فقیه ،والیت تکوینی ندارد .این امر اختصاص به معصومین (ع) دارد.
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اختالف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید
در مواردی که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید مختلف است ،اگر این اختالف ،در مسایل مربوط به
اداره ی کشور و اموری که به ع وم مسل انان ارتباط دارد باشد ،مثل دفاع از اسالم و مسل ین بر ضد
کفار و مستکبران متجاوز ،باید نظر ولی امر مسل ین اطاعت شود و اگر در مسایل فردی محض باشد،
هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی ن اید.
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فصل دوم :احکام تقلید
مقدمه
مکلف باید مسایلی را که انجام تکالیف شرعی روزمره وابسته به دانستن آن است فرا بگیرد ،مانند
مسایل اصلی ن از و روزه و طهارت و برخی معامالت و غیر آن ،و اگر یاد نگرفتن احکام به ترک واجب یا
ارتکاب حرام بیانجامد گناهکار خواهد بود.
توجه:
مکلف به کسی گفته میشود که واجد شرایط تکلیف باشد:
 .1بلوغ
 .2عقل
 .3قدرت
نشانههای بلوغ یکی از سه چیز است:
 .1روییدن موی درشت زیر شکم باالی عورت (شرمگاه)
 .2احتالم (بیرون آمدن منی)
 .3ت ام شدن  15سال ق ری در پسر و ت ام شدن  9سال ق ری در دختر
تا زمانی که یکی از نشانههای بلوغ در فردی تحقق پیدا نکرده شرعاً حکم به بلوغ او ن یشود و مکلف
به احکام شرعی نیست.
صرف احت ال این که انبات (رویش موی درشت زیر شکم) یا احتالم زودتر از سن تکلیف ظاهر شدهاند
برای حکم به بلوغ کفایت ن یکند.
خونی که دختر قبل از ات ام نه سالگی میبیند عالمت شرعی بلوغ نیست.
ه انطور که گفتیم معیار در سن بلوغ،سال ق ری است و در صورتی که تولد بر اساس سال ش سی
معلوم باشد می توان آن را بر اساس سال ق ری از طریق محاسبه اختالف بین سال ق ری و سال
ش سی به دست آورد( .هر سال ق ری  10روز و  21ساعت و  17ثانیه ک تر از سال ش سی است).
راههای شناخت احکام
مکلف برای شناخت احکام دین و ع ل به آنها سه راه دارد:
 .1اجتهاد
اجتهاد یعنی استنباط و استخراج احکام شرعی و قوانین الهی از مدارک و منابع قطعی که نزد فقهای
اسالم مقرر و ثابت شده است.
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 .2احتیاط
احتیاط یعنی ع ل کردن به طوری که مط ئن شود وظیفهی شرعی خود را انجام داده است ،مثالً
کاری را که بعضی از مجتهدین حرام میدانند و بعضی دیگر حـرام ن یدانند به جا نیاورد و کاری را که
بعضی واجب میدانند و بعضی دیگر واجب ن یدانند ،انجام دهد.
 .3تقلید
تقلید یعنی در احکام دین به مجتهد جامعالشرائط مراجعه کردن ،و به عبارت دیگر بر طبق تشخیص و
فتوای او اع ال شرعی را به جا آوردن.
توجه:
 تقلید ،عالوه بر این که ادلهی لفظی دارد ،عقل نیز حکم میکند که شخص ناآگاه به احکام دین بایدبه مجتهد جامع الشرائط مراجعه کند.
مکلف اگر در احکام دین مجتهد نیست باید از کسی که مجتهد است تقلید کند و یا به احتیاط رفتار
ن اید.
 از آن جایی که ع ل به احتیاط مستلزم شناسایی موارد و چگونگی احتیاط و صرف وقت بیشتر است،بهتر آن است که مکلف در احکام دین از مجتهد جامع الشرائط تقلید کند.
 تقلید بر کسی واجب است که واجد سه شرط باشد:•

مکلف باشد.

•

مجتهد نباشد.

•

محتاط نباشد.

اقسام تقلید
تقلید از یک نظر بر دو قسم است:
 .1ابتدایی( :یعنی تقلید کردن از مجتهد مرده بدون آن که قبالً در زمان حیات وی از او تقلیدکرده
باشد) که بنا به احتیاط(واجب) جایز نیست.
 .2بقایی( :یعنی باقی بودن بر تقلید از مجتهد مردهیی که در زمان حیات وی از او تقلید کرده است) که
در ه هی مسایل حتی در مسایلی که تا کنون مکلف به آنها ع ل نکرده جایز و مجزی است.
توجه:
 در تقلید بقایی ،فرقی نیست بین آن که مجتهد میت ،اعلم باشد یا نباشد ،در هر صورت جایز است،ولی سزاوار است که احتیاط در بقا بر تقلید میت اعلم ترک نشود.
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 تقلید ابتدایی از مجتهد میت یا بقا بر تقلید او و حدود آن ،باید به تقلید از مجتهد زنده و بنابراحتیاط واجب اعلم باشد .بلی در صورتی که جواز بقا بر تقلید میت ،مورد اتفاق فقهای عصر حاضر باشد
اجازه از اعلم واجب نیست.
 افرادی که در زمان حیات مجتهد جامعالشرائط غیر بالغ بودهاند ولی به نحو صحیح از او تقلیدکردهاند ،میتوانند بعد از فوت آن مجتهد ه چنان بر تقلید وی باقی ب انند.
 شخصی که از مجتهدی تقلید میکرده و بعد از فوت او در بعضی از مسایل از مجتهد دیگری تقلیدکرده است و این مجتهد نیز وفات ن وده ،میتواند مانند گذشته بر تقلید از مجتهد اول در مسایلی که
از او عدول نکرده باقی ب اند ،ه چنان که مخیّر است در مسایلی که عدول ن وده بر فتوای مجتهد دوم
باقی ب اند و یا به مجتهد زنده عدول کند.
اعمال بدون تقلید
اع ال افرادی که تقلید ن یکنند یا تقلید صحیح ندارند در صورتی محکوم به صحت است که:
 .1موافق احتیاط باشد.
 .2یا مطابق واقع باشد.
 .3یا مطابق با نظر مجتهدی باشد که وظیفه دارند از او تقلید کنند.
شرایط مرجع تقلید
توجه:
 از کسی باید تقلید کرد که شرایط آن را داشته باشد: .1مرد باشد.
 .2بالغ باشد.
 .3عاقل باشد.
 .4شیعهی  12امامی باشد.
 .5حالل زاده باشد.
 .6بنابر احتیاط (واجب) زنده باشد.
 .7عادل باشد.
•

عدالت عبارت از حالت نفسانی است که باعث میشود انسان ه یشه تقوایی داشته باشد که
مانع از ترک واجبات یا انجام محرمات شرعی بشود.

•

عادل کسی است که عدالت داشته باشد ،و به عبارت دیگر کسی است که پرهیزکاری او به
حدی رسیده باشد که از روی ع د مرتکب گناه (ترک واجب یا انجام حرام) نشود.

•

برای اثبات و احراز عدالت ،حسن ظاهر کافی است.
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 .8با توجه به حساسیت و اه یت منصب مرجعیت در فتوا ،بنابر احتیاط واجب ،قدرت تسلط بر نفس
سرکش را داشته و حرص به دنیا نداشته باشد.
 .9مجتهد باشد.
الف) اجتهاد از یک نظر بر دو قسم است:
 .1اجتهاد مطلق :اجتهادی را گویند که صاحب آن در ت ام ابواب فقهی دارای فتوا و نظر اجتهادی است.
صاحب اجتهاد مطلق را «مجتهد مطلق» نامند.
 .2اجتهاد متجزی :به اجتهادی گفته میشود که صاحب آن در برخی از ابواب فقهی ،مثل ن از و روزه
دارای فتوا و نظر اجتهادی است .صاحب اجتهاد تجزی را «مجتهد متجزی» میگویند.
ب) فتوای مجتهد مطلق برای خودش حجت است و دیگران هم میتوانند از او تقلید کنند ،و ه چنین
فتوای مجتهد متجزی،گرچه احتیاط مستحب در ترک تقلید از مجتهد متجزی است.
 .10بنابر احتیاط واجب اعلم باشد.
 .1اعلم یعنی کسی که بر استنباط احکام دین تواناتر باشد ،و به عبارت دیگر کسی است که نسبت به
سایر مراجع ،قدرت بیشتری بر شناخت احکام الهی داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعیه را از ادله،
استنباط کند ،و ه چنین نسبت به اوضاع زمان خود به مقداری که در تشخیص موضوعات احکام و ابراز
نظر فقهی مؤثر است آگاهتر باشد.
 .2دلیل وجوب تقلید از اعلم ،بنای عقال و حکم عقل است.
 .3وجوب تقلید از اعلم بنا به احتیاط واجب در مسایلی است که فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم اختالف
دارد.
 .4به صرف احت ال عدم وجود شرایط معتبر در اعلم ،جایز نیست بنا به احتیاط واجب در مسایل مورد
اختالف از غیر اعلم تقلید کرد.
چند نکته در ارتباط با شرایط مرجع تقلید
 در صحت تقلید از مجتهد جامع الشرائط ،تصدی مرجعیت یا داشتن رسالهی ع لیه شرط نیست ،لذااگر برای مکلف ثابت شود مجتهدی که متصدی مقام مرجعیت نبوده و رسالهی ع لیه هم ندارد
جامعالشرائط است میتواند از او تقلید کند.
 در تقلید از مجتهد جامعالشرائط شرط نیست که مجتهد اهل کشور مکلف و یا ساکن در محلسکونت او باشد.
 پدران و مادران وظیفه دارند فرزندان تازه به سن تکلیف رسیدهی خود را که باید مرجع تقلیدیانتخاب کنند و به خاطر دشوار بودن درک مسألهی تقلید ن یتوانند به تنهایی وظیفهی شرعی خود را
در این باره تشخیص دهند ،ارشاد و راهن ایی ن ایند.
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تبعیض در تقلید
 .1تبعیض در تقلید یعنی تقلید را قس ت قس ت کردن و در هر قس ت از احکام ،از مجتهد آن قس ت
تقلید کردن.
 .2مقلد میتواند هر قس ت از احکام شرعی را از مجتهدی که در آن قس ت تبحر و مهارت بیشتری
دارد تقلید کند ،مثالً عبادات را از مجتهدی و معامالت را از مجتهد دیگری تقلید ن اید یا احکام فردی
را از یکی و احکام اجت اعی و سیاسی و اقتصادی را از دیگری تقلید کند ،بلکه اگر اعل یت هر یک از
مجتهدین در مسایلی که مکلف بنا دارد در آن مسایل از او تقلید کند محرز شود ،بنا بر احتیاط
(واجب) ،تبعیض در تقلید در صورت اختالف فتوا در مسایل مورد نیاز مقلد واجب است.
راههای شناخت مجتهد جامعالشرائط
از دو راه میتوان مجتهد حایز شرایط را شناخت:
 .1اط ینان ،چه از راه شهرت فراگیر میان مردم و چه از راه تجربهی شخصی و چه از راه دیگر.
 .2شهادت دو نفر عادل از اهل خبره ،هر چند موجب اط ینان نشود.
توجه:
 اگر بینهی شرعی (مثل شهادت دو نفر عادل و اهل خبره) بر صالحیت و جامعالشرائط بودن مجتهدیاقامه شود ،تا زمانی که بینهی شرعی دیگری که معارض آن باشد پیدا نشود ،آن بینه حجت شرعی
است و به آن اعت اد میشود ،اگر چه موجب حصول اط ینان نباشد ،و در این صورت جستجو از بینهی
معارض و احراز عدم وجود آن الزم نیست.
راههای به دست آوردن فتوای مجتهد
راههای دستیابی به فتوای مجتهد:
 .1شنیدن از خود مجتهد.
 .2شنیدن از دو یا یک نفر عادل.
 .3شنیدن از یک نفر مورد اط ینان.
 .4دیدن در رسالهی مجتهد در صورتی که رسالهی وی مصون از اشتباه باشد.
توجه:
 در تصدی نقل فتوای مجتهد و بیان حکم شرعی ،اجازه داشتن از مجتهد شرط نیست ،ولی کسی کهدچار خطا و اشتباه میشود جایز نیست متصدی این کار شود ،و اگر در موردی اشتباه کرد ،چنانچه
متوجه اشتباه خود شد ،بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه ن اید .به هر حال ،بر مست ع جایز
نیست تا اط ینان به صحت گفتار گوینده پیدا نکرده ،به نقل او ع ل کند.
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احکام عدول
الف) مواردی که عدول به غیر اعلم جایز است:
 .1در مسایلی که مجتهد اعلم ،فتوا ندارد و غیر اعلم در آن مسأله احتیاط نکرده و فتوای صریح دارد.
(البته با رعایت ترتیب االعلم فاالعلم بنابر احتیاط واجب)
 .2در مسایلی که فتوای غیر اعلم مخالف فتوای اعلم نباشد.
 .3در مسایلیکهفتوایاعلممخالفاحتیاط است و فتوای غیر اعلم موافق احتیاط.
ب) مواردی که عدول جایز نیست:
 .1عدول از مجتهد زنده به مجتهد دیگر بنا به احتیاط واجب جایز نیست مگر این که وی فاقد یکی از
شرایط مرجعیت با شد ،مثالً مرجع دوم ،اعلم از مرجع اول و فتوای او در مسألهیی مخالف فتوای
مجتهد اول باشد.
 .2رجوع به مجتهد میت بعد از عدول از او به مجتهد زنده در مسایلی که عدول شده جایز نیست.
توجه:
 صرف گ ان به ناه اهنگی فتاوای مرجع تقلید با زمان و شرایط حاکم بر آن و یا دشواری ع ل بهفتاوای او ،سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد دیگر ن یشود.
مسایل متفرقهی تقلید
 .1هرگاه برای مکلف در اثنای ن از مسألهیی پیش بیاید که حکم آن را ن یداند ،جایز است به یکی از
دو طرفی که احت ال آن را میدهد ع ل کند و ن از را به آخر برساند ،ولی پس از ن از باید مسأله را
بپرسد و اگر آنچه ع ل کرده موجب بطالن ن ازش شده باشد ،ن از را دوباره بخواند.
 .2جاهل از یک نظر بر دو قسم است:
الف) جاهل قاصر :کسی است که اصالً متوجه جهل خود نیست و یا راهی برای برطرف کردن
جهل خود ندارد.
ب) جاهل مقصر :به کسی گفته میشود که متوجه جهل خود بوده و راههای رفع جهالت
خود را هم میداند ولی در آموختن احکام کوتاهی میکند.
 .3احتیاط واجب یعنی وجوب انجام یا ترک فعلی از باب احتیاط .در احتیاط واجب مقلــد میتواند به
مجتهد دیگر که احتیاط نکرده و فتوای صریح دارد با رعایت ترتیب االعلم فاالعلم رجوع کند.
 .4ه هی عبارتهای «فیه اشکال»« ،مشکل» «،ال یخلو من اشکال» که در کتب فقهی به کار میروند،
داللت بر احتیاط دارند مگر عبارت «ال اشکال فیه» که فتوی است.
 .5در مقام ع ل فرقی بین «جایز نیست» و «حرام است» وجود ندارد.
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فصل سوم :احکام آبها و ُمطَهِرات و تَخَلّی و نجاسات
اقسام آبها
مُضاف.
مُطلق:
آب باران
آب جاری
آب راکد :کُر ،قلیل.
 .1آب مضاف (آب ناخالص و عصارهیی)
الف) معنای آب مضاف
آب مضاف آبی است که اطالق کل هی آب بر آن به تنهایی و بدون قید و اضافه صحیح نباشد ،خواه از
چیزی گرفته شود ،مانند آب هندوانه ،گالب و مانند آن ،یا با چیزی مخلوط شود به طوری که دیگر به
آن آب نگویند ،مانند شربت ،آب ن ک و مانند آن.
ب) احکام آب مضاف
•

آب مضاف ،چیز نجس را پاک ن یکند (از مطهرات نیست)

•

با برخورد به نجاست ،نجس میشود (هر چند نجاست کم باشد و بـــو یا رنگ یا مزهی آب
عوض نشود و هر چند آب مضاف به اندازه کر باشد)

•

وضو و غسل با آب مضاف باطل است.

توجه:
 گاهی به آب ،موادی اضافه میکنند که آن را به رنگ شیر در میآورد ،این آب ،حکم آب مضاف راندارد( ،بنابراین میتوان با آن چیزهای نجس را شست و وضو گرفت و غسل کرد).
 .2آب مطلق (آب خالص)
الف) معنای آب مطلق
آب مطلق آبی است که اطالق کل هی آب بر آن به تنهایی و بدون هیچ قید و شرطی صحیح باشد،
مانند آب باران و آب چش ه و مانند آن.
ب) اقسام آب مطلق
از آس ان میبارد (باران)
از زمین میجوشد (جاری)
نه میبارد و نه میجوشد (راکد)  .1 :تقریباً  384لیتر است (کر) .2 .ک تر از این مقدار است
(قلیل)
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توجه:
آب یا از آس ان میبارد یا از زمین (مخزن زیر زمینی) میجوشد و یا نه میبارد و نه میجوشد .به آبی
که از آس ان میبارد «آب باران» گویند ،و آبی که از زمین میجوشد «آب جاری» است .آبی که از
زمین ن یجوشد و از آس ان ن یبارد «آب راکد» است که اگر حجم آن  8/7 42وجب (تقریباً 384
لیتر) باشد «آب کر» و اگر ک تر از آن باشد «آب قلیل» خواهد بود.
ج) احکام آب مطلق
 .1آب مطلق چیز نجس را پاک میکند (از مطهرات است)
 .2آب مطلق به جز آب قلیل ،تا زمانی که بر اثر برخورد با نجاست ،رنگ یا بو یا مزهی نجاست نگرفته
باشد پاک است.
 .3وضو و غسل با آب مطلق صحیح است.
توجه:
برای ترتب آثار شرعی آب مطلق ،صدق عنوان آن در نظر عرف کافی است ،بنابراین از آن جا که صرف
غلظت آب به سبب وجود امالح ،مانع از صدق عنوان آب مطلق بر آن ن یشود ،از این رو میتوان با آب
دریایی که بر اثر وجود امالح فراوان غلیظ شده است ،مثل دریاچهی ارومیه چیزهای نجس را شست و
وضو گرفت و غسل کرد.
احکام اقسام آبهای مطلق
الف) آب باران
آب باران اگر به چیزی که نجس شده است ببارد آن را پاک میکند.
ب) آب کر و جاری
 .1اگر چیزی را که نجس شده در آب کر و جاری فرو ببرند آن را پاک میکند و خود نجس ن یشود.
 .2آب کر و جاری اگر با ریخته شدن چیزهای نجس در آن ،رنگ یا بو یا مزهی آن تغییر کند ،نجس
میشود و در این صورت چیزهایی را که نجس شدهاند ،پاک ن یکند.
توجه:
آب کر و جاری در تطهیر هیچ تفاوتی با هم ندارند.
ج) آب قلیل
 .1اگر چیز نجسی در آب قلیل فرو برده شود نجس میشود و چیزی را که نجس شده پاک ن یکند.
 .2اگر آب قلیل را بر روی چیزهایی که نجس شده است بریزند آنها را پاک میکند ،ولی آن مقدار آبی
که پس از ریخته شدن بر روی نجس ،از آن سرازیر میشود ،نجس است.
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 .3آب قلیلی که به طور سرازیر و بدون فشار به پایین میریزد و قس ت پایین آن با نجاست برخورد
میکند ،در صورتی که سرازیری آب به گونهیی باشد که جریان از باال به پایین بر آن صدق کند قس ت
باالی آن پاک است.
 .4آب قلیل اگر به کر یا جاری متصل باشد در حکم کر و جاری است.
 .5احکام شک در آب
نکته  :1آبی که ن یدانیم پاک است یا نجس شرعاً پاک است ،ولی آبی که نجس بــوده و ن یدانیم
بعداً پاک شده یا نه ،در حکم نجس است.
نکته  :2آبی که به اندازهی کر بوده اگر انسان شک کند که از کر ک تر شده یا نه ،در حکم آب کر
است.
توجه:
برای ترتب آثار کر بودن آب ،علم به کر بودن آن واجب نیست ،بلکه اگر حــالت سابقهی کر بودن آب
احراز شود بنا گذاشتن بر کر بودن آن جایز است (مثالً اگر بدانیم آب موجود در دستشویی های قطار و
غیره قبالً به اندازهی کر یا بیشتر بوده است و شک کنیم از کر افتاده میتوانیم بنا را بر کر بودن آن
بگذاریم)
نکته  :3آبی که ک تر از کر بوده تا انسان یقین نکند که به مقدار کر شده ،حکم آب قلیل را دارد.
مطهرات:
الف) آب.
ب) زمین.
ج) آفتاب.
د) استحاله.
هـ) انتقال.
و) اسالم.
ز) تبعیت.
ح) بر طرف شدن عین نجاست.
ط) استبرای حیوان نجاستخوار.
ی) غایب شدن مسل ان.
توجه:
به چیزهایی که نجس را پاک میکند «مطهرات» میگویند.
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الف) آب
طریقهی تطهیر ظروف:
 .1ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست ،ولی در کر و جاری یکبار کافی است.
 .2ظرفی را که سگ در آن ،آب یا چیز روان دیگر خورده یا آن را لیسیده است باید اول با خاک ال
شستشو کرد و سپس با آب شست ،و اگر با آب قلیل شسته میشود باید پس از خاک ال دو مرتبه
شسته شود.
 .3ظرفی که در آن خوک ،غذای روان یا آب بخورد باید هفت مرتبه شسته شود ،ولی خاک ال آن الزم
نیست.
طریقهی تطهیر غیر ظروف:
 .1چیزی که نجس شده است ،اگر در صورت بر طرف کردن عین نجاست ،یکبار آن را در آب کر یا
جاری فرو ببرند یا زیر شیری که به کر متصل است بگیرند به طوری که آب به ه هی جاهایی که
نجس شده برسد پاک میشود ،و در فرش و لباس و امثال آن بنابر احتیاط (واجب) باید آن را پس از
فرو بردن در آب ،فشار و یا تکان بدهند .بلی فشار یا تکان الزم نیست خارج آب باشد بلکه داخل آب
کافی است.
 .2چیزی که بر اثر ت اس با بول نجس شده است ،هرگاه پس از برطرف شدن عین نجاست دو مرتبه
آب قلیل روی آن ریخته شود ،پاک میشود ،و چیزی که با نجاسات دیگر ت اس یافته و نجس شده
است ،پس از بر طرف شدن عین نجاست اگر یکمرتبه شسته شود پاک میشود.
 .3چیزی را که با آب قلیل آب میکشند ،باید آبی که روی آن میریزند از آن جدا شود و اگر قابل
فشردن است ،مانند لباس و فرش باید آن را فشار دهند تا آب از آن جدا شود.
توجه:
 در تطهیر فرش نجس و مانند آن با آب لوله کشی ،جدا شدن آب غساله شرط نیست ،بلکه به صرفرسیدن آب به مکان نجس ،بعد از زوال عین نجاست و حرکت غساله از جای خود به وسیلهی دست
کشیدن بر فرش در هنگام اتصال آب ،طهارت حاصل میشود.
 ظاهر تنوری که با گِِِل آغشته به آب نجس ساخته شده است ،با شستن پاک میشود ،و طهارتظاهر تنور که خ یر به آن میچسبد برای پختن نان کافی است.
 لباسهای نجسی که در موقع تطهیر ،آب را رنگین میکنند چنانچه رنگ دادن لباس باعث مضافشدن آب نشود ،لباسهای نجس با ریختن آب بر آنها پاک میشوند.
 لباسهای نجسی که برای آب کشیدن در ظرفی گذاشته میشود و آب لوله کشی روی آن ریخته شدهو سراسر آن را فرا میگیرد ،لباس و ظرف و آب و پرزهایی که از لباس جدا شده و بر روی آب دیده
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میشود و ه راه آب به بیرون میریزد ه گی پاک هستند( .البته ه انطور که قبال گفته شد در لباس و
امثال آن بنابر احتیاط باید آن را پس از فرو بردن در آب ،فشار و یا تکان بدهند)
ب) زمین
کسی که بر اثر راه رفتن روی زمین ،کف پا یا کفش او ،نجس شده است ،هرگاه تقریباً به قدر ده قدم
روی زمین خشک و پاک راه برود ،کف پا و کفش او پاک میشود مشروط به این که عین نجاست ،زایل
شود.
توجه:
 زمینهای آسفالت و یا آغشته به قیر ،پاک کنندهی پا یا ته کفش نیستند.ج) آفتاب
 .1آفتاب ،زمین و ه هی اشیای غیر منقول از قبیل ساخت ان و چیزهایی که در آن به کار رفته ،مانند
در و پنجره و دیوار ستون و امثال آن و درخت و گیاه را پاک میکند.
 .2شرایط پاککنندگی آفتاب:
•

چیز نجستر باشد.

•

عین نجاست در آن نباشد (اگر عین نجاست هست قبل از تابش آفتاب بر طرف شود)

•

آفتاب بهآن بتابد (چیزی مانند ابر یا پرده ،مانع تابش آفتاب نباشد)

•

بهوسیلهی آفتاب خشک شود (اگر مرطوب ب اند پاک نشده است)

د) اِستِحالِه
چیز نجس اگر به طوری تغییر یابد که جنس دیگری شود ،مانند چوبی که با سوختن خاکستر شود یا
شرابی که به سرکه تبدیل شود یا سگی که در ن کزار بیفتد و تبدیل به ن ک شود ،پاک میشود ،ولی
اگر جنس آن تغییر نیابد ،بلکه فقط صورت آن عوض شود ،مانند گندم که آرد میشود یا شکر که در
آب حل میشود ،پاک ن یشود.
توجه:
 برای تطهیر مواد نجس ،مثل روغن نجس ،صرف انجام فعل و انفعاالت شی یایی که خاصیت جدیدیبه مواد ببخشد کافی نیست (با این کار ،استحاله تحقق پیدا ن یکند)
 به صرف جداسازی مواد معدنی آلوده و میکربها و غیر آن از آبهای فاضالبها ،استحاله تحقق پیدان یکند ،مگر این که ع ل تصفیه با تبخیر آب و تبدیل دوبارهی بخار به آب انجام شود.
هـ) انتقال
خونی که پشه و دیگر حشرات از بدن انسان مکیدهاند ،تا وقتی خون انسان به حساب میآید نجس
است( ،مانند خونی که زالو از بدن انسان مکیده است) ،ولی پس از آن که بر اثر گذشت مدتی ،خون آن
حشره محسوب شد پاک میشود.
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ح) بر طرف شدن عین نجاست
اگر بدن حیوان به چیز نجسی آلوده شد ،ه ین که آن چیز برطرف شد ،بدن آن حیوان پاک میشود و
احتیاج به آب کشیدن نیست .ه ینطور است داخل بدن انسان ،مانند داخل دهان یا بینی ،مشروط بر
این که نجاست از بیرون به آن نرسیده باشد ،پس خونی که از دندان میاید اگر عین آن در آب دهان از
بین برود دهان پاک است.
ی) غایب شدن مسلمان
هرگاه یقین داشته که بدن یا لباس یا یکی از چیزهای شخص مسل انی نجس است ،و آن مسل ان را
مدتی نبیند و سپس ببیند که او با آن چیزی که نجس بوده است رفتار چیز پاک را میکند ،آن چیز
محکوم به پاکی است ،مشروط بر آن که صاحب آن چیز از نجاست قبلی و از احکام طهارت و نجاست با
خبر باشد.
راههای ثابت شدن طهارت
پاک شدن چیزی از سه راه ثابت میشود:
 .1خود انسان یقین کند چیزی که نجس بوده پاک شده است.
 .2ذوالید یعنی کسی که چیزی را در اختیار دارد (مانند صاحبخانه و فروشنده و خدمتکار) بگوید :پاک
شده است.
 .3دو شخص عادل خبر دهند.
توجه:
 هرگاه کودکی که در آستانه بلوغ است از طهارت چیزی خبر دهد که در اختیار اوست باید قبول کرد،و عبارت دیگر گفته وی در این باره معتبر است.
اصل طهارت
الف) معنای اصل طهارت
به طور کلی در مورد طهارت و نجاست ،اصل بر طهارت اشیا است یعنی هر چیزی که یقین به نجاست
آن نباشد از نظر شرعی محکوم به طهارت است و سؤال و تحقیق الزم نیست.
ب) ن ونههایی از موارد اصل طهارت
 .1کودکی که ه یشه خود را نجس میکند ،دست تر ،آب دهان و باقی اندهی غذایش تا زمانی که
یقین به نجاست آن حاصل نشده ،محکوم به طهارت است.
 .2پرزها یا غباری که معلوم نیست از لباس نجس جدا شده یا لباس پاک ،پاک است .ه چنین اگر
بدانیم از لباس نجس است ولی ندانیم از قس ت پاک لباس است یا قس ت مربوط به نجس آن.
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 .3لباسهایی که به خشکشوییها داده میشود ،اگر از قبل نجس نباشند محکوم به طهارت هستند ،هر
چند بدانیم که صاحبان این مکانها برای شستن لباسها از مواد شی یایی استفاده میکنند.
 .4ترشح آبی که بر مکانی میریزد که ن یدانیم آن مکان پاک است یا نجس ،پاک است.
 .5آبی که از ماشینهای ح ل زبالهی شهری به خیابان میریزد و ن یدانیم پاک است یا نجس ،محکوم
به طهارت است .ه چنین آبهایی که در چالههای موجود در خیابان ج ــع میشود و معلوم نیست پاک
است یا نجس.
 .6لوازم آرایشی ،مثل رژ لب که معلوم نیست از مردار ساخته شده یا نه ،تا زمانی که نجاست آنها از راه
شرعی احراز نشود پاک است و استفاده از آنها اشکالی ندارد.
 .7هنگام استفاده از کفش ،در صورتی حکم به نجاست پا میشود و بایستی آن را برای ن از شست که
یقین داشته باشیم که کفش از پوست حیوانی است که تذکیه نشده و معلوم شود که پا در کفش مذکور
عرق کرده ،اما در صورت شک در عرق کردن پا یا شک در تذکیهی حیوانی که کفش از پوست آن
دوخته شده است محکوم به طهارت است.
 .8قلم مویی که در نقاشی و نقشه کشی و مانند آن استفاده میشود و معلوم نیست از موی خوک
ساخته شده است یا نه ،پاک است و استفاده از آن حتی در اموری هم که مشروط به طهارت است،
اشکال ندارد.
 .9فردی که ن یدانیم مسل ان است یا کافر محکوم به طهارت است و سؤال از دینش واجب نیست.
 .10در و دیوار منازل و هتلهای کفار غیر کتابی (مثل بوداییها) و اثاثیه و لوازم موجود در آن در
صورتی که ندانیم پاک است یا نجس ،محکوم به طهارت است( .البته در صورت یقین به نجاست هم،
آب کشیدن ه هی آنها واجب نیست .آنچه واجب است تطهیر اشیای نجسی است که برای خوردن و
آشامیدن و ن از خواندن ،مورد استفاده قرار میگیرند)
 .11اشیای مورد استفادهی مشترک کفار و مسل انان از قبیل صندلیهای ماشین و قطار و مانند آن در
صورتی که ندانیم پاک است یا نجس ،پاک است.
 .12الکلهایی که معلوم نیست در اصل از اقسام مایعات مست کننده باشد ،محکوم به طهارت است.
احکام ظرفها
خوردن و آشامیدن در ظرفی که از طال یا نقره ساخته شده ،حرام است ،ولی نگهداشتن آن یا
استفادههای دیگر از آن – غیر از خوردن و آشامیدن – حرام نیست.
توجه:
 ظرفهایی که آب طال یا نقره به آن داده شده ،و یا از فلزی ساخته شده که قدری طال یا نقره مخلوطدارد به طوری که به آن ظرف طال یا نقره ن یگویند ،حکم ظروف طال و نقره را ندارند.
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سواالت تستی
 -1اگر وقت نماز به قدری تنگ باشد که با وضو گرفتن ،نماز قضا می شود باید:
الف) تی م ن ود
ج) بدون تی م و وضو ن از خواند

ب) وضو گرفت
د) بدون تی م و وضو ن از نخواند.

پاسخ گزینه الف صحیح است.
 -2نماز خواندن با لباس ابریشم خالص و انگشتر و گردنبند طال برای مردان:
ب) مستحب است
د) هیچ کدام

الف)حرام است
ج ) مکروه است
پاسخ گزینه الف صحیح است.
 -3واجبات نماز ،چند تاست؟
الف) 1

ج) 11

ب) 9

د) 12

پاسخ گزینه ج صحیح است.
 -4ارکان نماز ،چند تاست؟
الف) 5

ج) 7

ب) 6

د) 9

پاسخ گزینه الف صحیح است.
 -5تکبیرة االحرام در نماز.........
الف) رکن است
ج) مستحب است

ب) واجب است
د) باطل است.

پاسخ گزینه الف صحیح است.
 -6خواندن سوره های سجده دار در نماز:
الف) واجب است
ج) مبطل ن از است

ب) مستحب است
د) حرام است

پاسخ گزینه ج صحیح است.
 -7کسی که جهت قبله را نمی داند باید نماز را:
الف) به چهار طرف بخواند
ج) به دو طرف بخواند

ب) به یک طرف بخواند
د) به سه طرف بخواند.

پاسخ گزینه الف صحیح است.
 -8آیا کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند؟
الف) خیر
ج) اول قضا را بخواند بعد ن از مستحبی را

ب) بلی
د) اول ن از مستحبی بخواند بعد ن از قضا
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پاسخ گزینه ب صحیح است.
 -9کسی که نمی داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است ،نماز او چه حکمی دارد؟
الف) ن از او صحیح است
ج) در صورت کم بود وقت مانعی ندارد

ب) ن از او باطل است.
د) در صورت بودن وقت اعاده کند.

پاسخ گزینه ب صحیح است.
 -10شکهایی که نباید به آن اعتنا نمود ،چند تاست؟
الف) 10

ج) 6

ب) 8

د) 5

پاسخ گزینه ج صحیح است.
 -11نماز جمعه در عصر غیبت چه حکمی دارد؟
ب) واجب کفایی است
د) مستحب است

الف) واجب عینی است
ج) واجب تخییری است
پاسخ گزینه ج صحیح است.
-12کدام یک از موارد زیر ارکان نماز نیست؟
الف) نیت

ج) رکوع

ب) تکبیرة االحرام

پاسخ گزینه د صحیح است.
 -13اگر شخصی نداند که بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد؟
الف) ن ازش صحیح است
ج) مباح است

ب) ن ازش باطل است
د) مکروه است

پاسخ گزینه ب صحیح است.
 -14در وضو شستن بیش از دو بار:
الف) مکروه است
ج) مستحب

ب) حرام است
د) واجب است

پاسخ گزینه ب صحیح است.
 -15شک در نمازهای چند رکعتی باطل است؟
الف) دو رکعتی
ج) سه رکعتی

ب) چهار رکعتی
د) الف و ج صحیح است

پاسخ گزینه د صحیح است.
 -16اگر برای مسح کردن سر و پا رطوبتی در دست نباشد ،چه باید کرد؟
الف) وضو باطل است
ب) احتیاطاً وضوی دیگری باید گرفت
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ج) باید از آب خارج استفاده کرد
د) با تر کردن دست از رطوبت دیگر اعضای وضو باید مسح کرد
پاسخ گزینه د صحیح است.
 -17شخصی پنج دقیقه به آخر وقت نماز ،با هواپیما به شهری رفت و برگشت و وقت نماز
تمام شد حال نماز قضایش را چگونه باید بخواند.
الف) شکسته
ج) هم شکسته و هم ت ام

ب) ت ام
د) قضای ن از نه شکسته و نه ت ام است.

پاسخ گزینه ب صحیح است.
 -18کسی که نیت نماز می کند ،آیا می تواند در میان نماز ،نیت خود را به نماز دیگر
برگرداند؟
الف) ن ی تواند
ب) از ن از بعدی به ن از قبل می تواند
ج) در هر حال می تواند
د) از ن از قبل به ن از بعدی می تواند
پاسخ گزینه ب صحیح است.
 -19کسی که بعد از وقت شک کند که نمازش را خوانده یا نه ،تکلیفش چیست؟
الف) نباید اعتنا کند
ج) مستحب است که بخواند

ب) باید قضا کند
د) مستحب است اعتنا کند.

پاسخ گزینه الف صحیح است.
 -20شخصی که نمازش قضا شده و نمی داند چند رکعتی است ،وظیفه اش چیست؟
الف) باید دو رکعت بخواند
ج) چهار رکعت بخواند

ب) سه رکعت بخواند
د) هر سه مورد را به جا بیاورد

پاسخ گزینه د صحیح است.
 -21شخصی که به سوگند خود عمل نکند ،چه وظیفه ای دارد؟
الف) سه روز روزه بگیرد
ب) باید ده نفر را اطعام کند
ج) باید  10نفر لباس بدهد
د) اگر می تواند لباس یا طعام بدهد و اگر ن ی تواند ،سه روز روزه بگیرد.
پاسخ گزینه د صحیح است.
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 -22کسی که به اندازه چهار رکعت وقت دارد ،برای خواندن نماز ظهر و عصر چه وظیفه ای
دارد؟
الف) ن از عصر را بخواند و بعد ن از ظهر خود را قضا ن اید.
ب) ن از ظهر را بخواند و ن از عصر را قضا کند.
ج) فقط واجبات ن از را بطور سریع بخواند تا بتواند هر دو ن از را به جا بیاورد.
د) فقط به ارکان ن از توجه کند و هر دو ن از را به جا بیاورد.
پاسخ گزینه الف صحیح است.
 -23اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند ،چنانچه دروقت یادش بیاید ،باید
به جابیاورد و اگر بعد از وقت یادش بیاید:
الف) قضای ن از بر او واجب نیست.
ب) ن ازش را دوباره بطور شکسته بخواند.
ج) باید قضای ن از را بخواند.
د) نباید قضای ن از را بخواند.
پاسخ گزینه ج صحیح است.
 -24اگر کسی بفهمد پشت به قبله و یا به سمت راست یا چپ ،نماز به جا آورده چه حکمی
دارد؟
الف) ن ازش صحیح است در صورتی که جاهل بوده باشد.
ب) در هر حال ن ازش باطل است و باید دوباره ن از را بخواند.
ج) ن ازش صحیح نیست ،ولی چون جاهل بوده ،الزم نیست ن از را دوباره بخواند.
د) در هر حال ن ازش باطل است ون ی تواند دوباره بخواند.
پاسخ گزینه ب صحیح است.
 -25اگر بین نماز عصر متوجه شویم که نماز ظهر خود را نخوانده ایم ،تکلیف چیست؟
الف) ن از را می شکنیم و ن از ظهر را اول می خوانیم.
ب) ن از را به نیت ظهر تبدیل می کنیم.
ج) ن ازمان درست است به شرطی که یادمان رفته باشد.
د) می نشینیم و ن از را در ه ان رکعت ت ام می کنیم.
پاسخ گزینه ب صحیح است.
 -26ارکان نماز آنهایی هستند که . ........
الف) اگر ع دا یا سهوا ترک شود ،ن از باطل است.
ب) اگر ع دا ترک شود باطل و اگر سهوا ترک شود ،ن از صحیح است.
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ج) اگر سهوا ترک شود ،ن از اشکال ندارد و اگر ع دا ترک شود ،ن از صحیح است.
د) اگر ع داً ترک شود محل اشکال است و ن از درست است.
پاسخ گزینه الف صحیح است.
 -27ارکان نماز عبارتند از ....
ب) نیت ،تکبیر ،قیام ،رکوع و سجود
د) قیام ،تکبیر ،رکوع ،سجده و سالم

الف) تکبیر ،ذکر ،تشهد ،قیام ،رکوع و سجده
ج) نیت ،تکبیر ،تشهد ،ترتیب ،مواالت و سجده
پاسخ گزینه ب صحیح است.

 -28شخصی قصد کرده است ده روز در شهری بماند و یک نماز چهار رکعتی خوانده و بعد از
ماندن یک روز از قصد خود منصرف شده است ،وظیفه او در برابر نمازهای بعدی چیست؟
ب) ن ازش شکسته می شود.
د) ن ازش کامل است.

الف) تا مسافرت نرفته ،ن ازش کامل است.
ج) باید هم ت ام بخواند و هم شکسته.
پاسخ گزینه الف صحیح است.

 -29شخصی که امام جماعت را عادل می دانسته ،بعد از نماز بفهمد که او عادل نبوده،آیا نمازش
صحیح است یا نه؟

الف) صحیح است.
ج) اگر وقت کافی باشد ،الزم است ن از را اعاده کند.

ب) باطل است.
د) ن از در نبود وقت اعاده کند.

پاسخ گزینه الف صحیح است.
 -30اگر کسی عمدا تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه او تیمم است ،تیمم ننماید...
الف) روزه او باطل نیست.
ج) در هر صورت روزه اش باطل است.

ب) اگر بعد از اذان غسل کند ،روزه او باطل نیست.
د) قضا و کفاره بر او واجب می شود.

پاسخ گزینه ب صحیح است.
 -31از شروط لباس نمازگزار این است که ....
الف) لباس ن ازگزار باید پاک باشد اگر کسی ع دا با لباس نجس ن از بخواند ن ازش باطل نیست .
ب) اگر ن ازگزار نداند که لباس یا بدنش نجس است و بعد از ن از بفه د ن ازش صحیح است .
ج) کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد چنانچه ن ازش را بخواند و بعد از ن از بفه د
که لباسش نجس بوده ن ازش صحیح نیست .
د) لباس ن ازگزار باید مباح باشد و اگر ع دا با لباس غصبی ن از بخواند ن ازش صحیح نیست ولی یک
تک ه یا نخ غصبی اشکال ندارد .
پاسخ گزینه ب صحیح است.
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 -32نماز جمعه چند قنوت دارد و چه موقع خوانده می شود؟
الف) یک قنوت دارد و در رکعت اول خوانده می شود.
ب) دو قنوت دارد یکی در رکعت اول قبل از رکوع و دیگری در رکعت دوم بعد از رکوع.
ج) چهار قنوت دارد که در پایان هر رکعت خوانده می شود.
د) دو قنوت ،یک قنوت بعد از رکوع اول و یک قنوت در رکعت دوم قبل از رکوع.
پاسخ گزینه ب صحیح است.
 -33کسی که در پاک بودن بدن یا لباسش شک دارد چنانچه بعد از نماز بفهمد بدن یا
لباسش نجس بوده . ............
الف) ن از باطل است.
ج) باید قضای آن را به جای آورد.

ب) ن ازش صحیح است
د) بنابر احتیاط باید دوباره بخواند

پاسخ گزینه ب صحیح است.
 -34سبحان ربی العظیم و بحمده ،یعنی . ..........
الف) خداوند ستایش کسی را که او را می ستاید می شنود.
ب) پاک و منزه است پروردگار بزرگم و او را می پرستم.
ج) پاک و منزه است پروردگار بلند مرتبه ام و من به ستایش او مشغولم.
د) پاک و منزه است پروردگار من و او می شنود.
پاسخ گزینه ب صحیح است.

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

الف) در هیچ یک از دو صورت ن ی تواند.

ب) در هر دو مورد می تواند.
ج) می تواند ن از قضا را بخواند ،اما ن ی تواند روزه قضا بگیرد.
د) می تواند روزه قضا بگیرد ،اما ن ی تواند ن از قضا بخواند.
پاسخ گزینه ج صحیح است.
 -36آیا نماز خواندن روی تخت و تشک امری صحیح است؟
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
ج) گزینه الف و ب
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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 -37کدام یک از اجزا واجب است؟
الف) نیت -تکبیرهاالحرام-قیام -تشهد
ب) رکوع -سجده-قرائت-ذکر
ج) مورد الف و ب
د) یک رکوع و سجده -قیام بعد از رکوع -قیام متصل به سجده
پاسخ گزینه ج صحیح است.
 -38آیا قبل از اذان میتوان برای نماز وضو گرفت؟
الف) طبق نظر ه ه مراجع اگر به قصد داشتن طهارت (نه برای ن از) وضو بگیرد میتوان با آن ن از
بخواند.
ب) طبق نظر ه ه عل ا اشکال دارد.
ج) طبق نظر بعضی از عل ا در هر صورت اشکال ندارد.
د) طبق نظر برخی از عل ا در هر صورت اشکال دارد.
پاسخ گزینه الف صحیح است.
 -39اگر بعد از نماز متوجه شویم که لباس یا بدن نجس بوده است نماز چه حکمی دارد؟
الف) طبق نظر ه ه مراجع اگر بعد از ن از متوجه نجس بودن بدن یا لباس شویم ن از صحیح است.
ب) طبق نظر ه ه مراجع اگر بعد از ن از متوجه نجس بودن بدن یا لباس شویم ن از باطل است.
ج) در هر صورت اشکال ندارد و ن از باطل است.
د) در هر صورت اشکال دارد و ن از صحیح است.
پاسخ گزینه الف صحیح است.
 -40نماز نافلة عشاء چگونه است؟
الف) دو رکعت نشسته
ج) هشت رکعت

ب) چهاررکعت
د) دو رکعت ایستاده

پاسخ گزینه الف صحیح است.
 -41اقسام نماز را نام ببرید.
الف) واجب و مستحب
ج) مباح وکامل

ب) حرام و واجب
د) مستحب

پاسخ گزینه الف صحیح است.
 -42درحال خواندن حمد و سوره  ،بهتر است مردها (بسم اهلل الرحمن الرحیم ) را؟
الف) آهسته بخوانند
ج) تند بخوانند

ب) بلند بخوانند
د) اصال نخوانند
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