بسمه تعالی
آمـوزش احـکام
دفتـــــر ما هـــم بنامت باز شد

اي كه با نامت جهان آغاز شد
درس اول:

احکام
احكام در لغت ،جمع حكم و به معناى فرمان و دستور به كار مىرود و در اصطالح فقهى ،احكام ،كليه دستورهاى عملى و
فروع دين اسالم در تمام ابعاد آن است و همه دستورهاى عبادى و سياسى و اقتصادى و خانوادگى و قضايى را شامل
مىشود.
ضرورت و اهميت فراگيرى احکام
فراگيرى احكام از نظر قرآن و سنت و از ديدگاه علما و مراجع داراى ضرورت و اهميت خاصى است كه به طور اختصار آن را
بيان مىكنيم:
 .1از نظر قرآن:
«فَلَوال نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَة مِنهُم طَائِفَة لِيَتَفَقَّهُوا فی الدّين( »...توبه)211 /

« چرا از هر گروه از ايشان تنى چند نمىروند تا دانش دين بياموزند».
«قُل هُل يَستَوِي الَّذينَ يَعلَمُونَ وَ الَّذينَ اليَعلَمُون( »...زمر ،آيه )9

«بگو :آيا كسی كه میداند با كسی كه نمیداند برابر است»
 .2از نظر سنت:
امام صادق(ع) فرمود:
«اَلعامِلُ عَلی غَيرِ بَصيرَةٍ كَالسّائِرِ عَلی غَيرِ الطَّريقِ وَ ال يَزيدُهُ سُرعَةَ السَّيرِ مِنَ الطَّريقِ إلّا بُعداً»
«كسى كه بدون آگاهى ،وظايفش را انجام دهد ،مانند كسى است كه از بيراهه مىرود و هر چه تندتر رود از مقصدش دورتر
مىشود( ».بحاراالنوار ،ج ،2ص)102
رسول اكرم (ص) نيز در اين زمينه میفرمايد:
«أُفَّ لِكُلِّ مُسلِمٍ ال يَجعَلُ فی كُلِّ جُمُعَةٍ يَوماً يَتَفَقَّهُ فِيهِ أَمرِ دِينِهِ وَ يَسأَلُ عَن دِينِهِ»( .بحاراالنوار ،ج ،2ص)272
«اف باد بر هر مسلمانى كه در هفته يك روز را براى شناخت امر دين خود و پرسش از آن قرار ندهد».

 .3از ديدگاه مراجع و علماى اسالم:
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از ديدگاه علماء مسائلى را كه انسان غالبا به آنها احتياج دارد واجب است ياد بگيرد( .رساله عمليه ،مساله يازدهم)

صاحب عروه الوثقى (سيد محمد كاظم طباطبايی) مىفرمايد :هر عملى كه از مكلف صادر مىشود فراگيرى حكم آن واجب است،
خواه از عبادات باشد و خواه از معامالت و يا از امور عادى( .عروه الوثقى ،ج ،2ص ،22مساله )19
با توجه به آنچه گفته شد ،آيا يادگيرى احكام ضرورت ندارد؟ آيا شما تمام مسائل خود را مىدانيد؟ آيا تا به حال براى شما
چنين سؤاالتى پيش نيامده است؟
كيفيت تطهير موكت نجسى كه به زمين چسبيده چگونه است؟
وضو گرفتن زير باران چه حكمى دارد؟
آيا مىتوان بر كاغذ رنگى و اسكناس سجده نمود؟
اگر مسح سر بصورت برسد چه حكمی دارد؟ و دهها سؤال ديگر.
قلمرو احكام
قلمرو احكام ،تنها مسائل عبادى و معامالتى و خانوادگى نيست ،بلكه شامل كليه دستورات عملى اسالم مىگردد ،همانگونه
كه حضرت امام(ره) فرمودهاند:
هيچ موضوع حياتى نيست كه اسالم تكليفى براى آن نداشته باشد( .امام خمينى ،واليت فقيه ،ص)22
ابعاد گوناگون احكام اسالمى
 .2بعد عبادى :قسمت عمده احكام درباره اعمال عبادى است.
 .1بعد فرهنگى :مثل احكام مربوط به خواندن كتابهاى گمراه كننده و اين كه براى چه كسانى جايز و براى چه كسانى جايز
نيست و نيز حكم نگهدارى و چاپ و نشر و تدريس كتب ضاله.
 .3بعد اخالقى :مثل حكم غيبت كردن بچه نابالغ مميز كه آيا جايز استيا نه.
 .4بعد سياسى و نظامى :مسائل مربوط به دفاع و امر به معروف و نهى از منكر و جهاد در اين زمينه است.
 .5بعد اقتصادى :مانند احكام مربوط به خمس ،زكات ،مالياتها ،بانك ،بيمه و سرقفلى و....
 .2بعد هنرى :مانند احكام مربوط به شبيهسازى در نمايشهايى ،همچون تعزيه و مسائلى نظير مجسمهسازى و نواختن آهنگ
و گريم كردن و....
 .7بعد بهداشتى و پزشكى :مانند مراجعه بانوان به پزشك مرد.

امتيازات فقه شيعه
 .2جامعيت :فقه شيعه تمام مسائل كلى تا جزئى مورد نياز را بيان نموده و به عبارتى ،غنى ترين فقه در مذاهب اسالمى
است ،چنانچه استاد عبدالفتاح عبدالمقصود ،عالم بزرگ اهل سنت مىنويسد :سزاوار است كه مذهب شيعه در راس مذاهب
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اهل سنت قرار گيرد ،زيرا منبع اصلى مذهب شيعه على(ع) است كه داناترين مردم به دين اسالم بعد از پيامبر(ص) است.
(سيد مرتضى رضوى ،فى سبيل الوحدة السالميه ،ص)54

 .1پويايی :فقه شيعه زنده است و صرفا مربوط به تحقيقات علماى گذشته نيست و همگام با زمان پيش مىرود و مسالهاى
نيست كه فقه شيعه براى آن پاسخى نداشته باشد.
 .3سلطه ستيزي :فقه شيعه ،فقهى است ضد استكبارى و طرفدار مظلومان و هرگز در طول تاريخ ،فقهاى شيعه در مسير
سالطين و طاغوتها نبودهاند ،بلكه رهبر بزرگترين نهضتها و حركتها بودهاند.
پرسش:
 )2حديث پيامبر(ص) را در مورد ضرورت و اهميت فراگيرى احكام بنويسيد:
 )1از ديدگاه علماء مسائلى را كه انسان غالبا به آنها احتياج دارد  ..................................................است ياد بگيرد.
 )3قلمرو احكام شامل چه چيزهايی است؟
 )4امتيازات فقه شيه را نام ببريد:
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بسمه تعالی
بی نام تو نامه كی كنم بـاز

اي نام تـو بهترين سر آغـاز
درس دوم:
جايگاه احکام در اسالم
«… لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَة وَ مِنْهاجاَ»

براي هر يك از شما (امّت ها) شريعت و راه روشنی قرار داديم( .مائده آيه )44

« إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً »
ما راه را به او نشان داديم ،خواه شاكر باشد (و پذيرا گردد) يا ناسپاس! (انسان آيه )3

سعادت بشر در اين دنيا و جهان آخرت در گروِ عمل به احكام و آموزههاي اسالمی و تطبيق برنامههاي روزمره در تمام
زواياي آن ـ چه فردي و چه اجتماعی ـ بر قوانين نجاتبخش اسالم میباشد .اين برنامهها به سه دسته تقسيم میشود:
الف ـ برنامههاي اعتقادي ] اصول دين (عقايد) [
ب ـ دستورهاي عملی ] فروع دين يا احكام (فقه) [
ج ـ مسائل روانی ] اخالق [
دسته اول (اصول دين)  :برنامههايی است در رابطه با سالمسازي فكر و اعتقاد انسان و مكلف بايد نسبت به آنها يقين پيدا
كند و آنها را از روي دليل بپذيرد و چون اين بخش از برنامههاي اسالم اعتقادي است و نياز به يقين دارد ،پيروي از ديگران
(يعنی تقليد) در آنها راه ندارد گرچه میتوان از راهنمايی ديگران براي تحصيل يقين بهرهمند گرديد.
دسته دوم (فروع دين يا احكام)  :كه برنامههاي عملی است ،مشتمل بر بايدها و نبايدهايی است كه با انجام و ترك آنها
(همراه با اعتقاد صحيح) اطاعت الهی تحقق میيابد مانند خواندن نماز ،پرداخت زكات و پرهيز از غيبت و سرقت
دسته سوم (اخالق)  :برنامه هايی در رابطه با پرورش روح و سالمت روان آدمی است كه شيوة تقويت صفات پسنديده
مانند؛ عدالت ،سخاوت ،شجاعت و عزّت در نهاد انسان ها و مبارزه با صفات ناپسند و زشت؛ مانند حسد ،بخل و نفاق را بيان
میكند.
كتب فقهی كه با تالش شبانهروزي دانشمندان اسالمی به رشته تحرير درآمده ،دربردارندة دسته دوم از مسائل دينی است
كه « احكام» نام دارد.
طريقه به دست آوردن احکام:
شخص مكلَّف براي شناخت و پی بردن به آن امر و نهیها ،بايد اجتهاد كند و از منابع مربوط ،به آنها دست يابد يا از
كسی كه با اجتهاد ،احكام را استنباط كرده ،تقليد كند و يا به احتياط عمل نمايد.
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بنابراين وظيفه مكلف نسبت به برنامههاي عملی اسالم يكی از اين سه امر است:
اجتهاد ـ تقليد ـ احتياط

منابع استنباط احکام:
 -1قرآن
 -1سنت (قول ،فعل تقرير معصوم ع )

 -3عقل
 -4اِجماع (اتفاق نظر فقها بر حكمی)

تقسيم احکام و اقسام آن
واجب :عملی است كه انجامش الزم و ترك آن عذاب دارد .مانند :نماز
حرام :عملی است كه ترك آن الزم و انجامش عذاب دارد .مانند :دروغ
مستجب :عملی كه انجامش مطلوب است و ثواب دارد ولی ترك آن عذاب ندارد .مانند :نماز شب
مكروه :عملی كه ترك آن مطلوب است و ثواب دارد ولی انجامش عذاب ندارد .مانند پوشيدن لباس سياه در نماز
مباح :عملی كه انجام و ترك آن مساوي است .مانند :آب خوردن ،نفس كشيدن
پرسش
 )3تفاوت اصول و فروع دين چيست؟
 )1وظيفه مكلف نسبت به برنامههاي عملی اسالم چيست؟
 )1منابع استنباط احكام را نام ببريد:
 )3در كداميك از برنامههاي دينی تقليد صحيح نيست؟ چرا؟
 )4براي واجب ،مستحب و مباح هر كدام دو مثال ديگر غير از آنچه كه در درس آمده ،بياوريد.
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بسمه تعالی
حكيم سخن در زبان آفرين

به نام خداوند جان آفرين
درس سوم:
تقليد

تقليد :به معناي پيروي از ديگري و در اصطالح فقه ،عمل به دستور مجتهد را گويند.
«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ» (نحل)43/
(از آگاهان بپرسيد اگر نمىدانيد).
امام زمان (عج) فرمودند:
« اَمَّا الحَوادِثُ الوَاقِعَه فَارجِعُوا فِيهَا الی رُواهِ حَديثِنا فَانَّهُم حُجَّتی عَلَيكُم( ».الغيبه طوسی ،ص )192
(در رخدادهاي گوناگون به راويان احاديث ما (مجتهدان جامع الشرايط) رجوع كنيد آنان حجت من بر شمايند).
به هر مكلّفی كه به درجه اجتهاد نرسيده و طريقه احتياط را نمیداند واجب است در احكام ،از مجتهد تقليد كند.
تقليد در احكام ،اختصاص به واجبات و محرمات ندارد بلكه در مستحبات و مكروهات و مباحات مهم نيز جاري است.
مرجع تقليد :به مجتهدي كه ديگران از او تقليد میكنند ،مرجع تقليد میگويند.
مرجع تقليد بايد داراي اين شرايط باشد:
 -2اجتهاد

 -1بلوغ

 -3مرد بودن

 -4حاللزادگی

 -5عقل

 -2عدالت

 -7زنده بودن

 -4شيعه دوازده امامی بودن

 -9بنا بر احتياط واجب اعلم بودن و اينكه حريص به دنيا نباشد
عادل؛ به كسی گويند كه داراي قوّه عدالت باشد و عدالت حالتی نفسانی است كه انسان را به تقوا وا داشته و از ارتكاب
گناهان كبيره و اصرار بر گناهان صغيره باز میدارد.
اعلم؛ كسی است كه قواعد و مدارك مسأله را بهتر بشناسد و بر نظاير آن مسأله و اخبار اطالع بيشتر داشته باشد و
همچنين اخبار را بهتر بفهمد .به طور خالصه اعلم كسی است كه در فهم و استنباط احكام از ديگران بهتر و استادتر باشد.
تقليد ابتدايی :از مجتهد و مرجع تقليدي كه از دنيا رفته جايز نيست .يعنی كسی كه اكنون مكلف شده يا تاكنون تقليد
نكرده ،نمیتواند از مجتهدي كه از دنيا رفته است ،تقليد كند بلكه بايد مقلّدِ مجتهدِ زنده باشد.
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كسی كه بر تقليد از ميّت باقی مانده است در مسائلی كه ميّت فتوا نداده و همچنين در مسائل جديد بايد از مجتهد زنده
تقليد كند.
بقای بر تقليد ميت
 -2بقاي بر تقليد از ميّت اشكال ندارد ،يعنی كسی كه در زمان حيات مجتهدي به فتاوايش يا بعضی از آنها عمل كرده باشد،
میتواند بر تقليد او باقی بماند حتی در مسائلی كه در زمان حيات آن مجتهد به آنها عمل نكرده نيز میتواند از وي تقليد
كند .مقلّد در زمان حيات او به حج نرفته و اكنون پس از مرگ او به حج میرود ،میتواند مناسك حج را مطابق فتواي او
عمل كند.
 -1بقاي بر تقليد از ميّت بايد با اجازه مجتهد زنده باشد يعنی چنانچه به فتواي مجتهد زنده بقاي بر تقليد ميّت جايز باشد
میتواند همچنان از او تقليد كند.
 -3كسی كه بر تقليد از ميّت باقی مانده است در مسائلی كه ميّت فتوا نداده و همچنين در مسائل جديد بايد از مجتهد زنده
تقليد كند.

انتخاب مرجع تقليد
راه هاي تشخيص اجتهاد و اعلميّت مرجع تقليد
 شناخت شخص مقلد :در صورتی كه خودش از اهل علم و داراي تخصص كافی در شناخت اعلم باشد و بتواند
مجتهد و اعلم را تشخيص دهد.
 شهرتي كه مفيد علم باشد :يعنی بين اهل خبره چنان به اجتهاد و اعلميّت مشهور باشد كه موجب علم به
اجتهاد يا اعلميّت وي باشد.
 گواهي دو نفر عادل اهل خبره( :كسی يا كسانی كه صالحيت علمی تشخيص اجتهاد و اعلميّت را دارا باشند)
بشرط آنكه دو نفر عالم عادي ديگر با گفته آنان مخالفت نكنند.
چند نكته
 بر مكلّف واجب است كه جهت شناختن مجتهد اعلم جستجو و تفحّص كند.
 چنانچه دو يا چند مجتهد از نظر علمی با هم مساوي باشند ،شخص مقلد مخيّر است به هر كدام از آنانكه بخواهد
رجوع كند همچنانكه میتواند بعضی از مسائل را از يكی و بعضی ديگر را از ديگري تقليد كند.
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عدول از مجتهدي به مجتهد ديگر
 oعدول از غير اعلم به اعلم ،بنا بر احتياط ،واجب است.
 oعدول از مساوي به مساوي در صورتی كه به فتواي آن مجتهد عمل كرده باشد ،جايز نيست.
 oعدول از اعلم به غير اعلم ،جايز نيست.
 oعدول از مجتهدي كه مدتی از او تقليد می كرده و اكنون معلوم شده است كه اهليّت فتوا نداشته ،واجب است.
 oعدول از مجتهدي كه تاكنون از او تقليد میكرده و اكنون از دنيا رفته است به مجتهد زنده جايز ،بلكه احتياط
مستحب است.
 oعدول از مجتهد زنده به مجتهدي كه از دنيا رفته ،بنا بر احتياط واجب جايز نيست هر چند كه قبالً از او تقليد
میكرده و پس از فوت وي به مجتهد زنده رجوع كرده است.
اجتهاد و تقليد
راه هاي بدست آوردن فتواي مجتهد
 شنيدن از خود مجتهد
 شنيدن از دو يا يك نفر عادل يا مورد اطمينان
 ديدن فتوا در رساله مجتهد كه اشتباه نداشته باشد.
پرسش
 )2تقليد يعنی چه؟
 )1چرا بايد تقليد كرد؟
 )3در چه صورتی تقليد از ميّت صحيح است؟
 )4در صورتی كه از طرف اهل خبره چند نفر بعنوان مرجع تقليد معرفی شوند ولی اعلم آنها مشخص نباشد ،تكليف چيست؟

 )5در چه صورتی عدول از يك مجتهد به مجتهد ديگر واجب است؟
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بسمه تعالی
نشان خويش بر لوح و قلم زد

به نام آن كه هستی را رقم زد
درس چهارم:
مکلف کيست ؟

آدمی با گوهر گرانبهاي تفكّر و تعقّل و قوّه انتخاب و اختيار از ديگر موجودات متمايز است و كرامت مسئوليت
تكاليف الهی به او ارزانی شده كه با عمل به آنها به سعادت ابدي خواهد رسيد.
در نتيجه در احكام دين ،به فردِ عاقلِ بالغ « مكلّف» گفته میشود ،مكلف كسی است كه نسبت به احكام دين
وظايف مشخصی دارد كه بايد به آن وظايف عمل كند .پس كودكان (غيربالغ) و ديوانهها (غيرعاقل) مكلّف نيستند و در
مجموع افرادي كه داراي شرايط ذيل باشند مكلّف خواهند بود:
بلوغ ـ عقل ـ قدرت
بنابراين ،فرد عاقل و بالغ كه قادر به انجام وظايف شرعی باشد در مقابل اوامر و نواهی الهی مسئوليت دارد و در
صورت سرپيچی از آنها عذاب خواهد شد و در مقابل ،به پاداش اطاعت از آن فرامين هم خواهد رسيد.
اما كودكان و افراد ديوانه و كسی كه قدرت بر انجام واجبات ندارد ،مكلّف نبوده و عمل بر او واجب يا حرام نيست ،لذا اگر
كودكی دروغ بگويد يا نماز نخواند ،عذاب نمیشود .اگرچه از فضل الهی ،در موارد بسياري ،اعمال نيك آنها ثواب دارد؛ مثل
اينكه اگر طفلی بطور صحيح نماز بخواند يا حج بجا آورد ،پاداش دارد ،اما مكلّف بر انجام اين اعمال نمیباشد و در صورت
ترك آنها عذاب نخواهد شد.
گفتنی است ولیّ چنين افرادي و همچنين نظام اسالمی نسبت به اعمال ناپسند آنها (ديوانهها و كودكان) مسئولند
و به همين سبب بر ولیّ طفل است كه او را از تجاوز به حقوق مردم باز دارد و بر حاكم است كه جهت حفظ نظم عمومی و
اجراي عدالت او را تنبيه كند.
سن بلوغ
عالئم و نشانههاي بلوغ سه چيز است.
 كامل شدن  25سال قمري براي مردان و  9سال قمري براي دختران
 روئيدن موي خشن بر عانه (پائين شكم)
 بيرون آمدن منی از انسان
براي تحقق بلوغ ،ظاهر شدن هر سه عالمت ضرورت ندارد بلكه با پديدار شدن يكی از آنها بلوغ حاصل میشود.
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بايد توجه داشت كه سن بلوغ به سال قمري حساب میشود و چون هر سال قمري سيصد و پنجاه و چهار روز و شش ساعت
است ،يعنی ده روز و هيجده ساعت از سال شمسی كمتر میباشد ،بنابراين با كم كردن  222روز و  2ساعت از  25سال
شمسی 25 ،سال قمري معلوم خواهد شد.
فرق بين احتياط واجب و احتياط مستحب
احتياط ،در اصطالح فقه عبارت است از عمل كردن به احكام به گونهاي كه يقين داشته باشد به وظيفهاش عمل
كرده است .كليه احتياطهايی كه در رسالهها آمده است ،يا وجوبی است و يا استحبابی.
تفاوت اول :احتياط واجب ،احتياط بدون فتواست ،احتياط مستحب ،احتياط همراه با فتواست.
اگر مجتهد در مسئلهاي فتوا داده و احتياط نيز داشته باشد ،اين احتياط ،مستحب است و اگر مجتهد در مسئلهاي فتوا نداده
و از ابتدا احتياط كرده باشد ،اين احتياط ،احتياط واجب است كه به آن احتياط مطلق هم میگويند.
مثال براي احتياط مستحب :در غسل ارتماسی اگر به نيّت غسل ارتماسی بتدريج در آب فرو رود تا تمام بدن زير آب قرار
گيرد ،غسل او صحيح است ولی احتياط آن است كه يكدفعه زير آب برود.
مثال براي احتياط واجب :اگر كسی نذر كند كه به فقير معينی صدقه بدهد ،نمیتواند آنرا به فقير ديگري بدهد و اگر آن
فقير بميرد بنا بر احتياط بايد به ورثه او بدهد يا مثالً مجتهد میفرمايد :احتياط آن است كه بر برگ درخت انگور اگر تازه
باشد سجده نكنند.
تفاوت دوم :در احتياط مستحب ،مقلّد بايد به همان احتياط عمل كند يا به فتواي همراه آن ،و نمیتواند در آن مسئله به
مجتهد ديگر رجوع كند .ولی در احتياط واجب ،مقلد میتواند به همان احتياط عمل كند يا به فتواي مجتهد ديگري كه پس
از آن مجتهد از ديگران اعلم است ،مراجعه كند.
تفاوت حكم با فتوا
«فتوا» در اصطالح فقها بيان حكم خداست به وسيله فقيه؛ مثال:
اگر روزه گرفتن براي بدن ضرر داشته باشد صحيح نيست.
« حكم حاكم» دستور به اجراي يك حكم شرعی و تعين مصداق و يا موضوع و يا وقت و مكان اجراي حكم شرعی و نيز الزام
بر انجام دادن يا ترك كاري به خاطر مصلحت است؛
مانند :دستور به اينكه فالن روز اول ماه است .و نيز تعيين و تقسيم و مصرف انفال و اموال عمومی
تعارض حكم با فتوا
در صورتی كه فتواي مرجع تقليد و حكم ولی فقيه خالف يكديگر باشد ،حكم ولی فقيه مقدم و مخالفت با آن حرام است.
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پرسش
 )2مكلّف كيست؟ و چه شرايطی دارد؟

 )1نشانههاي بلوغ را نام ببريد؟

 )3آيا براي تحقق بلوغ ،ظاهر شدن تمام عالئم و نشانهها ضرورت دارد؟ توضيح دهيد.

 )4احتياط در اصطالح فقه را تعريف كنيد و انواع آن را نام ببريد:

 )5تفاوت بين احتياط واجب و مستحب را بنويسيد (با ذكر مثال براي هر كدام)

 )2تفاوت «حكم» و «فتوا» را با آوردن مثال توضيح دهيد.
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بسمه تعالی
به نام خدايی كه هر كجا باشيم با ماست ( .هُوَ مَعَكُم اَينَمَا كُنتُم )
درس پنجم:
مقدمات نماز
مجموعه برنامههاي عملی اسالم ،احكام ناميده میشود و از جمله آنها واجبات است و نماز يكی از مهمترين و
اساسیترين واجبات عملی است.
مسائل مربوط به نماز را میتوان به سه دسته تقسيم كرد:
 -2مقدمات :كه بايد نمازگزار قبل از نماز ،آنها را مراعات كند .مانند :طهارت لباس و مكان نمازگزار
 -1مقارنات :كه مربوط به متن نماز است از تكبيرهاالحرام تا سالم آخر نماز
 -3مبطالت :كه در باره چيزهايی است كه نماز را باطل میكند.
طهارت
وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرينَ( .توبه)204/
و خداوند پاكيزگان را دوست دارد.
… ما يُريداهللُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتِهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرون( .مائده)2/
خداوند نمیخواهد براي شما زحمتی ايجاد كند بلكه میخواهد شما را پاك و نعمتش را بر شما تمام گردانده باشد كه
سپاس گوييد.
يكی از مقدمات نماز كسب طهارت است و طهارت الزم براي نماز دو گونه است:
طهارت باطنی :كه نياز به قصد قربت دارد و با انجام وضو ،غسل يا تيمم بدست میآيد.
طهارت ظاهري :نياز به قصد قربت ندارد و اين همان پاكی بدن يا لباس از نجاسات است.
قبل از نماز انسان بايد وضو بگيرد و در برخی از موارد غسل كند و هر گاه نتواند وضو بگيرد يا غسل كند بايد بجاي آنها
تيمم انجام دهد كه شرايط و نحوه عمل هر كدام در مباحث مربوطه آمده است.
طهارت غير از نظافت و نجاست غير از كثافت است ممكن است چيزي تميز باشد ولی از نظر اسالم پاك نباشد ـ خواسته
اسالم هم طهارت است و هم نظافت ،يعنی انسان بايد به فكر پاكی و تميزي خود و محيط زندگیاش باشد .پس افزون بر
طهارت روح و باطن كه با انجام وضو ،غسل يا تيمم حاصل میشود بدن و لباس نمازگزار نيز بايد از نجاسات (و آلودگی ها)
پاك باشد.
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مطهّرات
وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَالسَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَالشَّيْطان( .انفال)22 /
و خداوند از آسمان آب را براي شما فرو میفرستد تا شما را پاك كند و پليدي شيطان را از شما ببرد.
پاككنندهها عبارتند از:
آب
زمين
آفتاب
استحاله
انتقال
اسالم
تبعيت
برطرف شدن نجاست
استبراء حيوان نجاست خوار
غايب شدن مسلمان
آب
آب ،به دو قسم كلی تقسيم می شود كه عبارتند از :مضاف و مطلق
 -2آب مضاف  :آبی است كه از چيزي گرفته باشند .مانند :آب سيب يا هندوانه يا با چيزي مخلوط كرده باشند كه
ديگر به آن آب نگويند .مانند :شربت
 -1آب مطلق  :آبی است كه مضاف نباشد.
احكام آب مضاف :
 از مطهرات نيست و چيز نجس را پاك نمیكند.
 با برخوردِ به نجاست نجس میشود ،هر چند كه نجاست كم باشد و طعم ،بو يا رنگ و مزه آب عوض نشود.
 وضو و غسل با آب مضاف باطل است.
اقسام آب مطلق :
آب مطلق نيز خود انواعی دارد كه در زير نشان داده شده است :
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ا ـ مضاف
 2ـ آب چاه
اقسام آبها
 1ـ آب جاري
 1ـ مطلق
 3ـ آب باران
2ـ آب كُر
 4ـ آب راكد
 1ـ آب قليل
همانگونه كه مالحظه می فرماييد ،آب مطلق خود انواعی دارد كه عبارتند از :
آب يا از زمين میجوشد و يا از آسمان میبارد و يا هيچكدام
به آبی كه از آسمان میبارد ،باران میگويند.
و آبی كه از زمين میجوشد ،اگر جريان داشته باشد آب جاري است و اگر بدون جريان باشد به آن آب چاه میگويند.
آبی كه از زمين نمیجوشد و از آسمان نمیبارد ،آب راكد است و اگر اين آب راكد مقدارش حداقل  3/5وجب در درازا ،پهنا
و گودي ظرفی باشد آب كُر و اگر كمتر باشد آب قليل است.
تنها آب مطلق چيز نجس را پاك میكند ،گرچه ممكن است كه آب مضاف چيز كثيف را تميز كند ولی هرگز چيز نجس را
پاك نمیكند.
احكام آب قليل
 -2آب قليل با برخوردِ به نجاست ،نجس میشود.
 -1اگر آب قليل از باال با فشار بر چيز نجس بريزد ،مقداري كه به شیء نجس میرسد نجس است و هر چه باالتر از آن
است ،پاك میباشد مثالً با آفتابه آب را بر شیء نجس بريزد.
 -3اگر آب قليل از پائين با فشار به باال رود مانند فوّاره ـ اگر نجاست به قسمت باالي آن برسد پائين نجس نمیشود و
اگر نجاست به پائين برسد باال هم نجس میشود.
 -4آب قليلی كه براي برطرف كردن عين نجاست روي چيز نجس ريخته میشود و از آن جدا میگردد ،نجس است و
بايد از آبی كه بعد از برطرف شدن عين نجاست براي تطهير چيز نجس روي آن میريزند و از آن جدا میشود،
اجتناب كنند.
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چگونگی تطهير اشياء نجس با آب
تمام اقسام آبهاي مطلق ،بجز آب قليل ،تا زمانی كه بو يا رنگ يا مزه نجاست را نگرفته باشد ،پاك است ولی در
صورت تغيير مذكور ،نجس میشود .بنابراين آب جاري ،چاه ،كُر و حتی باران در اين حكم مشتركاند.
آب لولههاي ساختمان ها كه متصل به منبع آب كُر می باشند در حكم آب كُر است.
برخی از خصوصيات باران :
 اگر بر چيز نجسی كه عين نجس در آن نيست يك بار ببارد ،آن چيز پاك میشود.
 اگر بر فرش و لباس نجس يك بار ببارد ،پاك میشود و فشار الزم ندارد.
 اگر بر زمين نجس ببارد پاك میشود.
 هر گاه باران در جايی جمع شده اگرچه كمتر از كُر باشد چنانچه تا موقعی كه باران میبارد چيز نجس را در آن
بشويند ،البته تا زمانی كه بو يا رنگ يا مزه آن تغيير نكرده باشد ،پاك است.
احكام شك در آب
 مقدار آبی كه قبالً كُر بوده ولی معلوم نيست كه اآلن قليل شده يا نه ،حكم آب كُر را دارد.
 آبی كه معلوم نيست پاك است يا نجس ،پاك میباشد.
 آبی كه پاك بوده و شك در آن است كه نجس شده يا نه ،حكم آب پاك را دارد.
 آبی كه نجس يوده ولی معلوم نيست پاك شده يا نه ،حكم آب نجس را دارد.
 آبی كه مطلق بوده ولی معلوم نيست مضاف شده يا نه ،حكم آب مطلق را دارد.
پرسش
 )2كداميك از نجاسات با آب قليل قابل تطهير نيست؟
 )1تفاوت آب چاه و آب جاري در چيست؟
 )3ويژگی برتر باران از آب كُر چيست؟
 )4در چه صورتی ممكن است مقداري از آب قليل نجس و مقداري از آن پاك باشد؟
 )5منبع آبی كه بيش از حدّ كُر آب داشته ولی مقداري از آن مصرف شده ،آيا باز هم حكم آب كُر را دارد؟
 )2حكم آب لولههاي ساختمانها چيست؟
 )7آبی كه نه از زمين میجوشد و نه از آسمان میبارد چيست و حكمش چگونه است؟
 )4منظور از طهارت ظاهري و طهارت باطنی چيست؟
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بسمه تعالی
حقيقت نگار وجود و عدم

بنام خداوند لوح و قلم
درس ششم:
وضـو

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن»...
اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنگامى كه به نماز مىايستيد ،صورت و دستها را تا آرنج بشوييد! و سر و پاها را تا برآمدگى
پشت پا مسح كنيد( .مائده)2/
 2ـ وضوي ترتيبی
انواع وضو 1 :ـ وضوي ارتماسی
 3ـ وضوي جبيره
شستن :صورت – دست راست – دست چپ
وضوي ترتيبی:
مسح :سر – پاي راست – پاي چپ
وضوي ارتماسی:
وضوي ارتماسی آن است كه انسان به قصد وضو ،صورت و دستها را از باال به پايين در آب فروبرد و بيرون آورد.
وضوي جبيرهاي:
دوايی كه بر زخم می زنند و چيزي كه با آن زخم را يا عضو شكسته را میبندند «جبيره» نام دارد.
احکام جبيره
 -2شخصی كه بر اعضاي وضويش زخم يا شكستگی است اگر بتواند بطور معمول وضو بگيرد بايد چنين كند؛ مثالً :
ـ روي زخم باز است و آب براي آن ضرر ندارد.
ـ روي زخم بسته است ولی باز كردن آن امكان دارد و آب ضرر ندارد.
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 -1اگر چنانچه زخم بر صورت و يا دستهاست و روي آن باز است و آب ريختن روي آن ضرر دارد ،اگر اطراف آنرا
بشويد ،كافی است.
 -3اگر زخم يا شكستگی در جلوي سر يا روي پاهاست (محل مسح) و روي آن باز است ـ چنانچه نتواند آنرا مسح كند
بايد پارچه پاكی روي آن بگذارد و روي پارچه را با تري آب وضو كه در دست مانده مسح كند و اگر گذاشتن پارچه
ممكن نباشد بايد به جاي وضو تيمم كند و بهتر است يك وضوي بدون مسح هم بگيرد.
 -4كسی كه نمیداند وظيفهاش وضوي جبيرهاي است يا تيمم ـ بنا بر احتياط واجب بايد هر دو را انجام دهد.
 -5كسی كه در كف دست و انگشتان جبيره دارد و در موقع وضو دستِ تر روي آن كشيده است ،میتواند سر و پا را با
همان رطوبت مسح كند يا از جاهاي ديگر وضو رطوبت بگيرد.
 -2اگر در صورت و دست ها چند جبيره باشد ،بين آنها را بايد بشويد و اگر جبيرهها در سر يا روي پاها باشد بايد بين
آنها را مسح كند و در جاهايی كه جبيره است بايد به دستور جبيره عمل كند.
مقدار جبيره و وظيفه وضوگيرنده
 2ـ اگر جبيره تمام اعضاي وضو را گرفته باشد بايد تيمم كند.
 1ـ اگر جبيره بعضی از اعضاي وضو را گرفته باشد مثل تمام صورت يا تمام يك دست ،بايد وضوي جبيرهاي بگيرد.
 3ـ اگر جبيره بيشتر اعضاي وضو را گرفته باشد بنا بر احتياط واجب بايد وضوي جبيره بگيرد و تيمم هم انجام دهد.
 4ـ اگر جبيره بيش از حدّ معمول اطراف زخم را پوشانده باشد و برداشتن آن ممكن نباشد ،بايد وضوي جبيره بگيرد و بنا بر احتياط
واجب تيمم هم بنمايد.

 2ـ رعايت ترتيب
شرايط كيفيت وضو  1ـ رعايت مواالت
 3ـ شخصاً انجام دهد ( .از ديگري كمك نگيرد )

بار اول :واجب
شستن اعضاي وضو:

بار دوم :جايز
بار سوم :حرام
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 1ـ آب وضو پاك باشد (نجس نباشد).
 1ـ آب وضو مباح باشد (غصبی نباشد).
 2ـ شرايط آب و ظرف وضو  3ـ آب وضو مطلق باشد (مضاف نباشد).
 4ـ ظرف آب وضو مباح باشد.
 5ـ ظرف آب وضو از طال و نقره نباشد.

.

 2ـ پاك باشند.

شرايط وضو

 1ـ شرايط اعضاي وضو
 1ـ مانعی براي رسيدن آب به آن نباشد.
 2ـ استعمال آب براي او مانعی نداشته باشد.
 4ـ شرايط وضو گيرنده
 1ـ با قصد قربت وضو بگيرد ( ريا نكند).

پرسش
 )2فرق ترتيب و مواالت در وضو چيست؟
 )1شرايط مشترك آب و ظرف آب وضو كدام است؟
 )3شرايط وضوگيرنده چيست؟
 )4اگر يك دست را بطور كامل جبيره پوشانده است و باز كردن جبيره هم ممكن نيست وظيفه چيست؟
 )5اگر هر دو پا و پيشانی باندپيچی شده باشد ،وظيفه او براي وضو چيست؟
 )2اگر شصت پا با دو انگشت ديگر را جبيره پوشانده باشد ،وظيفه براي مسح چيست؟
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