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 احکام حج 

 
مشعععلراامرام، ز از طواف،  در وقوف عرفات، در وقوف طواف، عبارتند از: احرام، برخی از واجبات حج .1

 مروه. و صفا سلی و قربازی

 وجوب حج با مستطیع شدن مکلف

 شود.باشد که به ممض مستطیع شدن مکلف، بر وی واجب مییکی از واجبات دین اسالم، حج می .2

 حج زیابتی فرد مستطیع 

 توازد از طرف دیگری زایب شود. باشد، ز یفردی که برای حج واجب مستطیع  .3

 اذن شوهر در سفر حج واجب 

 سفر واجب حج زیاز به رضایت شوهر زدارد .4

 شرط وجوب استطاعت در حجة االسالم

 :باشدیاستطاعت است؛ که مشت ل بر چند امر م ،حج کی از شرایط وجوب ی .5

 یع استطاعت ماا ااف

 یو جس  یع استطاعت بدز ب

 ها()ای ن بودن راه یع استطاعت طریق ج

 یع استطاعت زماز د

 امنیت راه شرط استطاعت  –ماهیت استطاعت طریقی 

یلنی راه برای رفتن به حج باز و امن باشد، بنابراین کسی که راه به روی او بسته است، به  ،یاستطاعت طریق .6

و ه چنین کسععی که راه حج برای او باز طوری که ز ی توازد به میقات برسععد یا اع اح حج را تک یل کند، 

ر کند، حجّ بیا ماح او را تهدید می واست وای امن زیست مازند زمازی که در راه، خطری جان یا بدن یا آبرو 

 .او واجب زیست
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 گذاردن حج زیابتی و حج برای خود در یک سفر 

 در ه ان سفر حج بجا بیاورد.توازد برای خودش زیز شود، ز یفردی که به زیابت میت به حج مشرف می .7

 قمار ، مجالس معصیت  وسایلموسیقی و 
 زگهداری ابزار ق ار

 زگهداری ابزار ق ار حرام است. .8

 آالت موسیقی در عزاداری اهل بیت علیهم ااسالم

 ه ان هب عزاداری مراسم است شایسته و زیست شهیدان ساالر عزاداری با مناسب موسعیقی،  آالت از اسعتفاده  .9

 .شود برگزار بوده متداوح قدیم از که متلارفی صورت

 شرکت در مجلس ق ار  –ق ار  وسایلبازی با 

 ختیارا با ازسان زیست جایز و است حرام مطلق طوربه شود،مى ممسوب ق ار آالت از عرفاً که ورقى با بازى .11

 .کند شرکت ق ار آالت با بازى یا ق ار مجلس در

 بازی کردن با آالت ق ار

 کردن با آالت ق ار حرام است.بازی  .11

 زگهدای ابزار ق ار

 زگهدای ابزار ق ار جایز زیست.  .12

 حضور در مجااس ملصیت 

 جااسم با مناسب اهوی موسیقی به دادنگوش مازند حرام ارتکاب مستلزم اگر ملصعیت  مجلس در شعرکت  .13

 .یستز جایز شود، ممسوب گناه تأیید آن در حضور یا شود مترتّب آن بر ایمفسده یا و باشد گناه و اهو

 حضور در مجااس شرب خ ر 

 .زیست جایز هیچکس برای شودمی زوشیده شراب آزها در که مجااسی در حضور .14
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 خوردن و آشامیدن 
 خوردن و آشامیدن در ظرف طال و زقره

 خوردن و آشامیدن در ظرف طال و زقره اشکاح دارد.  .15

 خوردن و آشامیدن زجاسات

 زجاسات حرام است.خوردن و آشامیدن  .16

 میگو حیوان حالح گوشت

 توان آن را خورد.میگو از حیوازات حالح گوشت است و می .17

 آداب غذا خوردن

 غذا خوردن آدابی دارد از ج له:  .18

 خوب جویدن 

 کوچک برداشتن اق ه 

 غذا خوردن روی زمین 

 خوردن ز ک در اوح و آخر غذا 

 خورازدن غذای  زجس به کودک

 کودک جایز زیست.دادن غذای زجس به  .19

 ی حرام و غذای مضر به کودکخورازدن اق ه

 ی حرام و غذای مضر به کودک جایز زیست.   خورازدن اق ه .21

 سرکه حرارت دیده و جوشیده شده 

 ، پاک است. و بجوشد ندیکه حرارت بب یاسرکه .21

 مستمبات غذا خوردن

 از مستمبات غذا خوردن عبارتند از:  .22

   غذااستفاده از خالح بلد از 
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  دنیخوب جو 

 خوردن با دست راست 

  وهیشستن م 

 حالح گوشت انیچهارپا

 گوزن، گورخر، گاومیش و زرافه از چهارپایان حالح گوشت هستند. .23

 آداب و مستمبات غذا خوردن

 توان به موارد زیر اشاره کرد: از آداب و مستمبات غذا خوردن می .24

 غذا خوردن با دست راست 

 شستن دست قبل از غذا 

  زکردن در غذا خوردنعجله 

 ح د خدا بلد از غذا 

 آگاهی میه ان از غذای زجس 

 اگر میه ان متوجه زجس شدن غذا شود، الزم زیست به کسی اعالم کند.  .25

 مکروهات خوردن و اشامیدن 

 برخی از مکروهات در هنگام غذا خوردن عبارتند از:  .26

 یگریزگاه کردن به دهان د 

 پاک کردن کامل گوشت استخوان 

 زان با چاقو دنیبر 

 غذا نیآب خوردن ب 

 اب ازگور جوشیده 

 خوردن آب ازگوری که جوشیده است و هنوز دو سوم آن تبخیر زشده حرام است. .27

 مست کننده ها

 خوردن هر چیزی که مست کننده باشد حرام است. .28
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 خوردن فالمینگو

 فالمینگو از حیوازات حرام گوشت است.  .29

 زباشد کنندهمست در صورتی که دهیآب ازگور جوش

ن خوردن آ ست،یکننده زمست یشعده و دو لل  آن کم زشعده است، وا   دهیکه با آتش جوشع  یآب ازگور .31

 حرام است، واى زجس زیست.

 غذا خوردن با دست راست

 غذا خوردن با دست راست مستمب است .31

 ن خوراکی حالح در صورت ضرر به بدن دخور

 بدن ضرر داشته باشد. یحالح است. مگر آزچه برا، و حبوبات جاتیو سبز هاوهیخوردن ت ام م .32

 خوراکی ها غیر گوشتی کشور های غیر اسالمی 

 دیتوا یراسالمیغ یو در کشعورها  سعت، یز وانیو شعکالت که از گوشعت ح   تیسعکو یمازند ب ییهایخوراک .33

 ها حالح است.پاک و خوردن آن، شده

 های پرزدگان حالحاز زشازه

 های پرزدگان حالح گوشت: از زشازه .34

 داشتن سنگدان 

 داشتن پینه دان 

 باح زدن به میزازی بیشتر از پرواز بدون باح 

 داشتن خار پشت پا 

 مکروهات خوردن وآشامیدن 

 خوردن و آشامیدن آدابی دارد. برخی مکروهات آن عبارتند از:  .35

 ایستاده غذا خوردن 

 خوردن غذای خیلی داغ 
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 فوت کردن به غذا 

 در حاات ایستاده آشامیدن آب 

 خرید گوشت از رستوران های خارج کشور 

 ح خارج از کشور گوشت خریدهای حالتوان در رستورانمی .36

 حیواتات حالح دریایی 

 دار و میگو و بلضى از پرزدگان حالاند.از حیوازات دریایى فقط ماهى فلس .37

 خوردن و آشامیدن چیز زجس

 . است حرام خوردن و آشامیدن چیز زجس، .38

 خوردن غذای داغ و فوت کردن ان

 خوردن غذای داغ و فوت کردن به غذا مکروه است. .39

 چشم گوسفند خوردن سیاهی

 چشم گوسفند حرام است. خوردن سیاهی .41

 خوردن تربت سید ااشهدا علیه ااسالم

 لیه ااسالم به قصد شفاء حالح است.خوردن تربت سید ااشهدا ع .41

 خوردن هشت پا و گراز 

 و خودرن آن حرام است.حرام گوشت از حیوازات گراز و هشت پا  .42

 هیدرخت ه سا وهیم

 توان استفاده کرد. می او تیرضا ت باآن وارد خازه شده اس یخهکه شا هیدرخت ه سا وهیماز  .43

 حرام است. هیه سا تیبدون رضا، هیدرخت ه سا وهیخوردن م .44

 موارد جواز استفاده از میوه درخت دیگران 
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ست راه ا ریکه در مسع  یباغ یها وهیاما اسعتفاده از م  سعت، یز زیمااک جا تیبدون رضعا  دیگران ورود به باغ .45

به  وهیبه قصد استفاده از م .1: نکهیخود به آن برخورد کند اشکاح زدارد، مشروط به ا ریکه در مس یکس یبرا

را خورده و با  وهیه ازجا م . 3 کندآن را زش یهازرسازده و شاخه بیبه درخت آسع  . 2زرفته باشعد   ریآن مسع 

 زاراضی است.کار  نیعلم زداشته باشد که صاحب درخت از ا . 4خود ه راه زبرد 

 آن درخت یوه، از م یاباندر حاح عبور از خ یتوازیددر سعر راه رهگذر قرار داشعته باشد ، م   یوهدرخت م اگر .46

 زکند. تجاوز یاجو احت یریخوردن در ه ان جا استفاده کند به شرط آزکه از حد س یبرا

 چهارپایان ساکن در خشکىحلیت و حرمت 

چهارپایان ساکن در خشکى، دو صنف هستند: اهلى و وحشى. از حیوان اهلى ج یع اصناف گوسفند و گاو  .47

تر اسععت، و غیر اینها از و شععتر حالح اسععت، و اسععب و قاطر و االغ مکروه اسععت اما کراهت اواى خفیف   

 مازند سگ و گربه و غیر اینها.باشد حیوازات ساکن در خشکى حرام مى

 خوردن گوشت حیوازات سباع 

باشعد و از حیوازات وحشى،  از حیوازات وحشعى آهو و گاو وحشعى و قوک کوهى و االغ وحشعى حالح مى    .48

سعباع حرامند )سعباع حیوازاتى هسعتند که درزده بوده و داراى زاخن و دزدان باشعند، چه اینکه زیرومند باشند     

یوزپلنگ و گرگ یا ضعلیف باشعند مازند روباه و کفتار و شلاح(. و ه چنین خرگوش    مازند شعیر و پلنگ و 

 حرام است اگر چه از سباع زباشد.

 خودن حشرات و حیوازات مسخ شده 

ه ه حشرات حرامند مازند مار و موش و موش دو پا و جوجه تیلى و جیرجیرک و ه چنین آزچه مسخ شده  .49

 اشد.بمازند فیل و می ون و خرس حرام مى

 مالک تشخیص پرزده حرام از حالح 

که هر کدام از آزها در شرع عالمت حالح و حرام  .شودپرزده حالح از حرام آن به دو امر تشخیص داده مى .51

 قرار داده شده است: ( اابته به حالح یا حرام بودن آن تصریح زشده باشد)بودن 
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ى که صعفیفش بیشتر از دفیفش باشد حرام است و هر  ااسعت پس هر پرزده  2«دفیف»و  1«صعفیف »یکى از آن دو امر 

 اى که عکس آن باشد به اینکه دفیفش بیشتر باشد، حالح است.پرزده

اى که یکى از این سه را داشته باشد حالح است است؛ پس هر پرزده 3«صیصیه»و « دانسنگ»و « دانچینه»دومى آزها 

اى که هیچ یک از اینها را زداشععته باشععد حرام اسععت؛ و پرزده آب )دریایى( با غیر آن در دو عالمت ذکر و هر پرزده

حالح است  ،باشد پس هر آزچه که دفیفش بیشتر از صفیفش باشد یا در آن یکى از این سه زشازه باشدشده مساوى مى

خورد و آزچه که صفیفش بیشتر از دفیفش باشد یا هیچ یک از آن سه را زداشته باشد، حرام است؛ و اگر چه ماهى مى

 تشخیص موضوع بر عهده مکلّف است.

 مستمبات آشامیدن آب

بل از  قگفتن بسم اهللو  دنیاشامیاز حد ز شیب)علیه ااسالم(، نیکردن از امام حسع  اد، یدنیبه سعه زفس آشعام   .51

 از مستمبات آشامیدن آب هستند.  دنیآشام

 صله رحم 
 مصادیق صله رحم  –ملیار صله رحم 

 و شوزد برخ با یکدیگر حاح از شرعی ضوابط مراعات با احیازا و زکنند رابطه قطع هم با زسعبی  خویشعان  اگر .52

 رحم، صله جاماز برای ازد؛ کرده ع ل رحم صله وظیفه به بشتابند، یکدیگر یاری به مشکالت در خصوص به

 زیست. شرط مستقیم ارتباط و آمد و رفت اازاما

صعله ی رحم به ملنای قهر زبودن با فامیل زسعبی اسعت و اازاما به ملنای رفت و آمد به منزح آزان زیست؛ اذا     .53

 می توان با تلفن کردن و ارساح پیامک صله رحم ازجام داد.

 احکام عقیقه 

 توان آن را ازجام داد. یع ر م انیو تا پا ستیکردن سن شرط ز قهیعق یبرا .54

 توان برای فرززد دو قلو یک عقیقه ازجام داد. ؛ بنابراین ز یکرد قهیعق کی توانیهر فرد تنها م یبرا .55

 مستمب است بلد از تواد:  .56

 اذان گفتن در گوش راست زوزاد 

                                              
 . گشادن بالها در وقت پریدن است.1
 . تکان دادن بالهایش در وقت پریدن است.2
 . تیغى است که در پشت پاى پرنده قرار دارد.1
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 قهیعق 

 گفتن اقامه در گوش چپ 

 دادن  هیوا 

 حیوان عقیقه

 برای عقیقه قربازی شود، فقط شتر و گاو و گوسفند استحیوازی که باید  .57

ان اش از آن بردارد؛ اما به ه توازد به ازدازه ی استفاده شخصیدهد، میکسعی که قربازی مستمبی ازجام می  .58

 مقدار از لواب اطلام و صدقه کم می شود. 

 گوشت قربازی مستمب، الزم زیست حت ا به فقیر داده شود.  .59

 ازجام دهد. قهیعق کی دیهر زوزاد با یهر فرد برا .61

 .شودیز  قهیعق نیگزیکنند، جا قهیعق خواهندیکه م یوازیح  تیصدقه دادن ق .61

 عقیقه توسط واادین

 خوردن گوشت عقیقه توسط واادین مکروه است.  .62

 مستمبات عقیقه

 از مستمبات عقیقه عبارتند از:  .63

 در روز هفتم تواد قهیعق 

 زوزاد پسر یبرا یزر بودن قرباز 

 به ماما قهیدادن ران عق 

 زوزاد دختر یبرا یماده بودن قرباز 

 سقط جنین 
 .ستیز زیکه باشد، جا یدر هر ماه نیسقط جن .64

 .شودیجایز ز  یاقتصاد یهایسقط جنین به مجرّد وجود مشکالت و سخت .65

 ااخلقهزاقصک دن کوسقط جنی

 ود،شیبا آن مواجه م یکه در ززدگ یااخلقه بودن آن و یا مشعکالت به مجرّد زاقص یسعقط جنین در هر سعنّ   .66

 .شودیجایز ز 
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 دیه فرززد سقط شده توسط مادر 

دش و خوبپردازد رث فرززد ارا به و هیمادر د، باید که به واسعطه خوردن دارو توسط مادر سقط شده  ینیجن .67

 .در آن زدارد یسه 

 امر به معروف ونهی از منکر 

 یکی از واجبات دین، امر به ملروف و زهی از منکر است با وجود شرایط آن.  .68

برای واجب شدن زهی از منکر، شرایطی وجود دارد از ج له: ااف. آبرو در خطر زباشد؛ ب. اط ینان به گناه  .69

 ی بدهیم. ربودن ع ل داشته باشیم؛ ج. اط ینان از تکرار گناه توسط گناهکار داشته باشیم؛ د. احت اح الر گذا

 مجااس با مناسب اهوی موسیقی به دادن گوش مازند حرام ارتکاب مستلزم اگر ملصیت مجلس در شعرکت  .71

 و یستز جایز شود، ممسوب گناه تأیید آن در حضور یا شود مترتّب آن بر ای مفسعده  یا و باشعد  گناه و اهو

 است ساقط تألیر احت اح عدم با منکر از زهی و ملروف به امر تکلیف امّا

 محرم ونامحرمنگاه ، زینت ، 

 
 زگاه به موی زن مسل ان زاممرم حرام است.  .71

 پوشازدن زینت از دید مرد زاممرم واجب است.  .72

 شرط سنی زوزاد در تمقق ممرمیت رضایی 

 یه کسبخورد، ب ریدو سعاح از سعن بچه زگذشته باشد، اگر بلد از دو ساح ش   یسعت یبا یرضعاع  تیممرم یبرا .73

 .شودیممرم ز 

 زگاه به تصویر بدون حجاب  -زگاه به تصویر زاممرم آشنا 

مردان زباید به تصعویر خازم زاممرمی که او را می شعناسد زگاه کنند و ه چنین زگاه به تصویر بدون حجاب     .47

ی در پی ناهگبازوازی که آزها را ز ی شعناسعند در صعورتی جایز اسعت که شعهوت برازگیز زباشد و مفسده و      

  زداشته باشد.

 مارم ابدی م
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پدر شععوهر و مادر زن از ممارم ابدی هسععتند؛ یلنی حتی پس از طال  زن و شععوهر زیز ایشععان به عروس و    .75

 دامادشان ممرم هستند.

 مرد اهل کتاب -زن شوهردار -پدر شوهر -مادر زن ازدواج با برخی افراد حرام است؛ مازند: .76

 شوهر خواهر و برادر شوهر جزء افراد زاممرم هستند. .77

 -ازدواج دختر بدون اذن وای -ازدواج با بهایی -باشد مازند: ها حرام میتوجه داشت که برخی ازدواج باید .78

 ازدواج ه زمان با دو خواهر - ازدواج در دوران عده

 حرام است.  زن زاممرم سیکاله گزگاه به 

 ه سر ریبه غوفکر کردن  زگاه 

 ،یمشاهده حضور ایعکس و ....( ززده،  ریغ ای)پخش ززده  ریتصو قیه سعر، چه از طر  ریهرگوزه زگاه به غ .79

افراد باشد و ه راه  نیکه در مورد ا یفکر کردز یو شعهوت باشد، حرام است و حت  یاگر ه راه اذت جنسع 

 باشد، حرام است. یاذت جنس

 زگاه های حرام 

س زگاه به عک -دست زن زاممرم زگاه به مچ -ها اجتناب شود مازند: ها حرام هسعتند و باید از آن برخی زگاه .08

 زگاه تند به واادین - سرک کشیدن به منزح دیگران -شناسیم مازند ززداییبی حجاب ززی که می

 ع وو دایی ه سر 

 ع و و دایی شوهر جزء بر زن ممرم زیستند.  .81

 ممارم ازسان 

 مادر شوهر، شوهر دختر، مادر زن، خواهر رضاعی و زن پسر به ازسان ممرم است. .82

 ونجاسات رات مطه
 تطهیر ظرف زجس شده به واوغ سگ

 کرد و بلد آن را شست )با شرایطی که دارد.( یظرفی که سگ ایسیده است ابتدا باید خاک اا .83

 خون موجود در تخم مرغ
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 .خون موجود در تخم مرغ پاک است اما خوردن آن حرام است .84

 تطهیر وسایل ااکتروزیکی زجس

 تطهیر وسایل ااکتروزیکی)مازند موبایل( زجس شده واجب زیست.  .85

 کیاتومات ییاباسشو نیشستشو با ماش

 . کندیاباس زجس شده را پاک م، کیاتومات ییاباسشو نیکامل با ماش یشستشو .86

 

 تطهیر به ک ک استمااه 

 چوب به ذغاح.توازد زجاست را تطهیر کند مازند تبدیل استمااه یکی از مطهرات است. یلنی می .87

 ب آتطهیر به ک ک 

یکی از چیزهایی که پاک کننده اشععیای زجس اسععت )باشععرایطی(، آب اسععت؛ بنابراین با آب ملدزی و آب  .88

 توان برخی اشیای زجس را تطهیر کرد. اواه کشی می

 پاک کنندگی زمین و کفش زجس

 ی ته کفش است. راه رفتن با کفش زجس روی زمین خاکی با شرایطی پاک کننده .89

 تطهیر با آفتاب 

 توازد آن را پاک کند.تابیدن آفتاب بر دیوار زجس با شرایطی می .91

 ب کر با زجاستآمالقات  

 شود.آب کر به صرف مالقات با زجاست، زجس ز ی .91

 مقدار آب کر

 باشد.ایتر می 384مقدار آب کر حدود  .92

 تطهیر فضای داخلی بینی 

 شود.داخل بینى تطهیر الزم زدارد و با زواح عین زجاست پاک مى، بینىدر صورت زجس شدن فضاى داخل  .93
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 چرم و اجزای حیوازی که از بالد غیر اسالمی

اگر احت اح دهید که حیوان ذبح اسالمى شده، پاک چرم و اجزای حیوازی که از بالد غیر اسالمی تهیه شده،  .94

 ت است.است و اگر یقین دارید که ذبح اسالمى زشده، ممکوم به زجاس

 اجزای بی روح سگ وخوک 

 .ستیروح آزها ز یروح دار و ب یاجزا انیم یحکم، فرق نیسگ و خوک زجس است و در ا .95

 

 

 مشروط به طهارت سگ وخوک در امور یاستفاده از مو

 زیکه مشروط به طهارت است، مثل ظرف آب وضو و غسل جا ی)سگ و( خوک در امور یاستفاده از مو .96

 اشکاح زدارد. ستیکه مشروط به طهارت ز یاز آن در امر استفاده یوا ست،یز

 تطهیر کف پا یا ته کفش

 شود. کف پا یا ته کفش به واسطه راه رفتن روی آسفاات پاک ز ی .97

 مصادیق اب مضاف

از  زباشد، خواه حیو اضعافه صعم   دیو بدون ق ییآب بر آن به تنها یاسعت که اطال  کل ه  یآب مضعاف آب  .98

به آن  گریکه د یمخلوط شود به طور یزیبا چ ایگرفته شعود، مازند آب هندوازه، گالب و مازند آن،   یزیچ

 مازند شربت، آب ز ک و مازند آن. ند،یآب زگو

 ب مضاف وپاک کنندگی آ

 (.ستی)از مطهرات ز کندیزجس را پاک ز  زیآب مضاف، چ .99

 آب قلیل

 شود.آب قلیل با برخورد به زجاست، زجس می .111

 فتاب پاک میکند آمواردی که 

 توازد پاک کند. آفتاب، زمین و ظاهر ساخت ان و دیوار را با شرایطی می .111
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 تطهیر با حواه مرطوب 

برای تطهیر شععی زجس الزم اسععت با مطهرات)مازند آب و زمین و آفتاب و...( با شععرایط خاصععی که دارزد   .112

 ان شی زجس را تطهیر کرد. تواقدام کنیم و با چیزهای دیگر مازند حواه مرطوب ز ی

 در آب دهان زجاست  مستهلک شدن

زجاست از داخل دهان ععع هر چند با مستهلک شدن در آب دهان ععع دهان   نیبا برطرف شدن ع ،یبه طور کل .113

 .ستیز دنیبه آب کش یازیو ز شودیپاک م

 فضله پرزدگان حرام گوشت

 فضله پرزدگان حرام گوشت زجس زیست .114

 زجاست مردار پرزده 

 یکی از زجاسات در اسالم، مردار است مازند بدن پرزده مرده. .115

 گراز حکم خوک را دارد و زجس االین است. .116

 خون داخل بدن حیوان ذبح شده 

 شود زجس است. ؛ اما خوزی که از بدن آن خارج میمازد پاک است یخون گوسفند که در داخل بدزش م .117

 حکم طهارت اشیا 

 که شارع، حکم به زجاستشان کرده است. ییممکوم به طهارت هستند مگر آزها ا،یت ام اش .118

 خون جهنده دارد کهیگوشتحراموانیحهربوح و غایط ازسان و 

به جز  زجس اسعععت خون جهنده دارد، مازند موش و گربه کهیگوشعععتحراموانیحهربوح و غایط ازسعععان و  .119

 پرزدگان.

 ب مطلق آمصادیق 

مازند  باشد، حیصععم یو شعرط  دیق چیو بدون ه ییآب بر آن به تنها یاسعت که اطال  کل ه  یآب مطلق آب .111

 آب باران و آب چش ه و مازند آن.     

 زجاست شراب 
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 شراب، زجس است. .111

 دادن سرکه در صنایع غذایی  حرارت 

 .ستیو بجوشد، زجس ز دهیسرکه حرارت د ییغذا عیاگر در صنا .112

 تیمم
 تی م بر چ ن و سنگ آهک

 . وای بر چ ن و سرامیک صمیح زیست. تی م بر سنگ آهک صمیح است .113

 ، احکام مالی زوجیننفقه ، ارث 
 رسد.اگر هیچ یک از فرززدان و پدر و مادر میت ززده زباشند، ت امی ارث به زوه و مادر بزرگ می .114

 ه سرشچهارم امواح به  کیتنها  پس از فوت شوهر جز ه سر خود زداشته باشد، یگریاگر شوهر وارث د .115

 رسد.می

 در قباح پرداخت آن یتیآن را بپردازد. پدر شعوهر مسووا  دیبا ونیمرد به ه سعر خود اسعت و مد   نید هیمهر .116

 .او بهتر از پسر باشد یاگر وضع ماا یزدارد حت

 بدهکار بودن مرد در صورت عدم قدرت پرداخت  زفقه 

 .شودیبرعهده اوست و چنازچه زپردازد، بدهکار م زیبودن مرد ز ریدر صورت فق یزفقه زن حت .117

 زافذ بودن وصیت در لل  امواح مگر به رضایت وراث 

 وصیت فرد تنها زسبت به لل  اموااش قابل اجرا است؛ مگر ورله رضایت داشته باشند. .118

 صرف زظر کردن زن از زفقه

 از زفقه صرف زظر کند. توازدیزن م .119

 زفقه ها مقدم است. ریزفقه زن بر سا .121

در حد شعععأن؛ ب.  یش: ااف. اوازم آرایدز ا ینه سعععرش تام یبرا یدکعه مرد بعه عنوان زفقعه با    یاز موارد .121

 .پوشاک؛ ج. مسکن؛ د. خوراک

 پرداخت هزینه فرززدفقیر بر پدر درحد متلارف
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ند شعود، ماز  یمسعوب م م یالزم ززدگ یازهایکه عرفا از ز یدر حدّپدر باید زدارد،  یماا ییاگر فرززد توازا .122

 به او ک ک کند و مخارج او را بپردازد. ،یمقدمات التیتمص

 ارزش ماای درمصادیق  مهریه 

د رار داق هیتوان به عنوان مهر یو قابل ت لک باشد را م نیداشعته باشد، مللوم و مل  یکه ارزش ماا یزیهر چ .123

 مازند چک. 

 تلییر شرط در مهریه با توافق زوجین 

 عنداا طاابه بودن مهریه به عنداالستطاعه با توافق زوجه بالمازع است.تلییر شرط  .124

 

 سهم االرث شوهردرصورت فرززد دار زبودن زن

 اگر زن فوت شده فرززدی زداشته باشد، سهم االرث شوهر برابر است با یک دوم. .125

 یاز امواح متوف شتریزن ب هیمهر

حاات  نیدر اد و شویبه زن اختصعاص داده م  یامواح متوف هیکل، باشعد  یاز امواح متوف شعتر یزن ب هیاگر مهر .126

 .رسدیبه وراث ز  یزیچ

 سهم االرث وارلان ذکور متوفی 

 شود. در صورتی که متوفی دو پسر داشته باشد، سهم االرث میان آزان به طور مساوی تقسیم می .127

 سهم االرث وراث 

 زدارد. یحق جیاز وراث متللق به خود اوست و پسر بزرگتر ه کیسهم هر  یپس از فوت متوف .128

 پرداخت زفقه فرززد در صورت فوت پدر

 دازدپر یزفقه فرززد را م یپرداخت زفقه فرززد در هر صورت با پدر است. در صورت فوت پدر، جد پدر .129

 های طفل بر عهده پدربزرگ است. در صورت فوت پدر و ززده بودن سایر بستگان، هزینه .131

 ممروم کردن فرززد در بیش از لل  امواح –ممروم کردن از ارث  دروصیت
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 ؛فرززد خود را فقط از لل  امواح ممروم کند توازدیدارد و م یاریفرد زسعععبعت بعه للع  امواح خود هر اخت    .131

 بنابراین وصیت کردن بر ممروم کردن فردی از ارث، باطل است

 مسووایت وراث زسبت یه دیون متوفی 

از  یمتوف ونیپرداخت د یبرا یتیمسووا چگوزهیهشود و وراث یت از امواح خودش پرداخت میهای مبدهی .132

 امواح خود زدارزد.

 شده تیثلث مال وصتصرف 

 ، حق ااناس است. شده تیاستفاده از لل  ماح وص .133

 سهم االرث زن با وجود فرززد 

 هشتم استدر صورت فوت شوهر، اگر وی فرززد داشته باشد، سهم االرث زن ، یک  .134

 ارث بری فرززد خوازده 

 .بردیاست و فرززد خوازده ارث ز  یرابطه خوز قیاز ارث زن و شوهر( فقط از طر ریورالت )به غ .135

 ااویت در زفقه

 ها )مثل زفقه پدر و مادر فقیر(، اواویت دارد. پرداخت زفقه ه سر بر سایر زفقه .136

 پرداخت بذهی متوفی از ماترک او 

 شود.از امواح خود او پرداخت میبدهی فرد فوت شده  .137

 سهم االرث زن درصورت فقدان وراث دیگر 

 اگر شوهر فوت شود و وارث دیگری به غیر از زن زداشته باشد، سهم االرث وی برابر با یک چهارم است.  .138

 مهریه زن پس از فوتش

 رسد. مهریه زن پس از فوتش به وارث وی می .139

 

 خرج امواح زن در ززدگی مشترک
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درآمد کار خود را خودش تبرعاً خرج ززدگى مشترک مى کند شوهر ضامن عوض آن زیست واى  زن اگر .141

اگر به شععوهر قرض دهد سععپس از طرف شععوهر آن را خرج ززدگى کند و یا به امر و درخواسععت شععوهر آن را خرج 

 ززدگى مشترک کند، شوهر ضامن عوض آن است.

 در صورتی که متوفی وارلی زداشته باشد 

 که از دزیا رفته، وارلی زداشته باشد، حاکم شرع مسووح رسیدگی به امواح اوستاگر کسی  .141

 سهم االرث واادین فرززد متوفی 

 اگر پسر مجردی از دزیا برود و تنها پدر و مادر او وارث باشند، یک سوم به مادر و دو سوم به پدر می رسد. .142

 زن توسط وراث طلب مهر

 بلد توازندمی زن وُرّاث اذا .از دزیا برود زن اگر حتی دارد، وجود آن صععاحب برای ه واره مهریه یمطاابه .143

 وی راثو به او فوت از پس زن مهریه دیگر عبارتی به .کنند درخواست مرد از را اشمهریه او از ز ایندگی به فوت از

 شود.می منتقل

 امواح خود  ردمیزان تصرف زوجین 

خودشعان در هر راهی مصرف ز ایند، اابته باید به گوزه ای باشد که  مرد و زن هر کدام اختیاردارزد از امواح  .144

 .موجب اختالف زشود اما بدون رضایت دیگرى حق تصرّف در ماح او را زدارزد

 ازدواج غیر مجاز 

 ازدواج با این افراد جایز زیست: .145

 . زامادری.4؛ . خواهر زن )وقتی خواهر او ه سر مرد است(3. زن غیر اهل کتاب؛ 2. مرد غیر مسل ان؛ 1

 مصادیق زفقه زن 

زفقعه عبعارت اسعععت از هزینعه ی ززعدگی زن و ززدیکان )مازند فرززدان، زوه ها و پدر و مادر( و زفقه ی زن      .146

عبارت اسععت از تهیه ی غذا، پوشععاک، وسععاگل ززدگی، هزینه ی ملااجه و درمان و مسععکن و اوازم آرایش در حد    

 متلارف و مناسب با شان زن.

 اجازه همسر در فعالیت های مجازی 
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ی ه سر زدارزد؛ وای باید مراقب باشند که تصاویر خود را بازوان برای استفاده از فضای مجازی زیاز به اجازه .147

با پوشعش زاکافی در فضعای مجازی قرار زدهند و ه چنین در صعورتی که می ترسند به گناه بیفتند زباید با زاممرم در    

 و چت داشته باشند. فضای مجازی گفت و گو

 ابهام در مهریه

ه خرد را اگر بای که مرد در آینده میقراردادن چیزهایی که مبهم است به عنوان مهریه باطل است. مثال خازه .148

 عنوان مهریه قرار داده شود، صمیح زیست

 فقه ی زن شاغل ن

)مگر درصورت عدم ت کین زن(؛ بنابراین  باشعد یشعوهر در هر حاح موظف به پرداخت زفقه ه سعر خود م   .149

 ی او بر عهده شوهر است.حتی اگر زن، شاغل باشد، زفقه

 تلیین مهر در عقد داگم و موقت

عروسی کرده است و چنازچه  حیزشعود، عقد صعم   نیمل هیو اگر مهر سعت یشعرط ز  هیدر عقد داگم، ذکر مهر .151

جزء ارکان عقد بوده و بدون آن عقد باطل  ه،یو ذکر مهر نییدر عقد موقت تل یزن مستمق مهر اا ثل است؛ وا باشند

 .است

 برگزاری مراسم در ایام ق ر در عقرب

 مراسم اشکاح زدارد. یعقد زکاح، کراهت دارد، اما برگزار لهیص یق ر در عقرب، اجرا امیدر ا .151

 احکام متفرقه
  کنار ساحل جواهر 

 توازیم آن را برای خود برداریم. اگر جواهری را که آب به ساحل ازداخته پیدا کنیم، می .152

 توبه از گناه

 است. یتوبه از گناه واجب فور .153

 

 گ شده وانیاز ح یزگهدار نهیهز
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 از صاحب آن مطاابه کرد. توانیگ شده را م وانیاز ح یزگهدار نهیهز .154

 پرداخت رد مظاام

 پرداخت رد مظاام واجب فوری است .155

 بدهی هایی که از روی ظلم و بی عدااتی به صاحبش پرداخت زشده 

ته عدااتى از بندگان خدا گرفشود که ازسان از روى ظلم و بىهایى گفته مىمظاام اصطالحاً به امواح و بدهى .156

زد، و اشناسد باید عین امواح را به آزها برگردو زپرداخته اسعت، و حکم شعرعى آن این است که اگر صاحب آزها را مى  

ها را باید از طرف آزها به فقرا صدقه بدهد و براى این شناسد و مللوم زیستند، این امواح و بدهىاگر صاحب آزها را ز ى

 کار احوط آن است که از حاکم شرع اذن بگیرد.

 تصرف در ماای که از ان اعراض شده 

 با احراز آزکه از آن وسیله اعراض شده، تصرف در آن مازع زدارد. .157

 ادیق گناه کبیره مص

 خواری و اسراف از گناهان کبیره هستند. کم فروشی، ربا، رشوه .158

 هتک حرمت مقدسات

 توهین و هتک حرمت مقدسات، حرام است. .159

 عده ززی که ه سرش فوت شده –عده زن شوهر مرده 

یا موقت و اگر ززى که شوهرش از دزیا رفته، باید چهار ماه و ده روز عده زگه دارد؛ خواه ازدواج داگم باشد  .161

 .باردار است، باید تا هنگام وضع ح ل عده زگه دارد

 حرام یماهها

م نوع  زیاست و جنگ ز شعتر یب هید امیا نیحرام هسعتند. در ا  یماهها اامجه و ممرم یااقلده، ذ یرجب، ذ .161

 است

 اصوح دین
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 .امامتو  عدح، ملاد، زبوت، توحید عبارتند از: دیناصوح  .162

 فیکلشرایط ت

 باشد: فیتکل طیکه واجد شرا شودیگفته م یمکلف به کس .163

 . بلوغ1

 . عقل2

 قدرت. 3

 شناسایی حکم شرعی در سایت رس ی مراجع 

 های بدست آوردن حکم شرعی، دیدن آن در سایت رس ی مراجع تقلید است. یکی از راه .164

 شرط تادیب پدر و مللم 

تأدیب و تلزیر و آزچه مربوط به حاکم شرع است به زظر خود حاکم بستگى دارد و تأدیب از زاحیه پدر مثالً  .165

طرف واى  طفل، مشعروط به آن اسععت که موجب دیه زشععود و اگر سععیاه یا کبود و یا قرمز شععود، دیه  و یا مللّم  مجاز از 

 شود.الزم مى

 منبع ان زقل مطااب با ذکر

کر اسم بدون ذ« زقل مطااب با ذکر منبع اشکاح زدارد»که در آزها زوشته شده  ییها تیاسعتفاده از مطلب سعا   .166

 .ستیز زیجا تیآن سا

 یااجاره حضور مه ان در خازه

 باشد. یعرف زانیبه م دیبا یاحضور مه ان در خازه اجاره .167

 استل اح مواد مخدر

ابل ق یو اجت اع یشخص یاسعتل اح مواد مخدر و اسعتفاده از آزها با توجه به آلار سعوءشعان از قبیل ضررها     .168

زها از طریق ح ل و زقل و حرام است و به ه ین دایل کسب درآمد با آ شعود، یکه براسعتل اح آزها مترتّب م  یامالحظه

 و خرید و فروش و غیر آن هم حرام است. یزگهدار

 تصرف کودک در اموااش 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
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 کودک ز ی توازد در امواح خود تصرف کند. .169

 سیگار کشیدن

اى باشد یا موجب اذیّت و اگر داراى ضرر قابل مالحظه ،، تابع میزان ضعرر آن اسعت  سعیگار کشعیدن   حکم .171

 آزار دیگران گردد، جایز زیست.

 حقو  حاصل از کم کاری در اداره

پس  دیآن گرفته با یکه در ازا یحقوقو  و بدون عذر باشعععد حرام اسعععت  یاگر ع دکم کاری در اداره،  .171

 بدهد.

 اوقات  بیکاری در ممل کار 

ملیّنى کارى ازجام دهد، حتى در وقت بیکارى هم زباید وقت خود را شععخصععى که موظّف اسععت در وقت   .172

 صَرف در کارهایى که مربوط به آزجا زیست بکند، مگر با اذن مسوواى که شرعاً و قازوزاً حق اذن دادن داشته باشد.

 رشوه دادن یبرا گرانید ییراهن ا

 حرام است.  رشوه دادن یبرا گرانید ییراهن ا .173

 کارمند بازک از سوی مشتری  تط یع -از مشتری  در یافت حق اازح ه

  ازد و در برابر آن هر ماه حقوآن استخدام شده یجایز زیسعت کارمندان در برابر ازجام کار مشتریان که برا  .174

بگیرزد و ه چنین مشععتریان بازک زباید کارمندان را در برابر ازجام کارهایشععان با  یاز مشععتریان چیز کنند،یدریافت م

 است. سادد یا غیر آن تط یع کنند زیرا این کار مستلزم فپوح زق

 پیش قدم شدن در سالم

 پیش قدم شدن در سالم مستمب است.  .175

 جواب سالم کودکان  م یز

 جواب سالم کودکان  م یز، اعم از پسر و دختر، مازند جواب سالم ززان و مردان واجب است. .176

 

 ق ر در عقرب امیعقد در ا
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 ق ر در عقرب مکروه است. امیخوازدن خطبه عقد در ا .177

 توقف خودرو مقابل دیوار ه سایه

 صرف توقف خودرو مقابل دیوار ه سایه، سد ملبر زیست. .178

 قازون شارژ ساخت ان  –قازون اپارت ان زشینی 

 از قوازین آپارت ان زشینی این است که شارژ ساخت ان را باید به موقع پرداخت کرد.  .179

 اذن وای ممتضر در فروش امواح او

توان امواح کسی را که در حاح اغ اء یا احتضار است فروخت حتی برای امورات کفن و دفن او؛ مگر با ز ی .181

 ی وای شرعی او.اجازه

 تابلوی پارک=پنچری زصب 

ی توسط صاحب منزح یا ملازه ی روبروی وجاهت زدارد و اگر خسعارت  امثاح تابلوی پارک=پنچری،زصعب   .181

ت؛ اابته باید توجه داشت که مسووح جبران خسارت اس آن شخص خسارت ززنده،به خودرو وارد شود،  ممل پارک،

 .حرام است، سد ملبر 

 از مصادیق زکات 

 گیرد زقره است.از مواردی که زکات به آن تللق می .182

 استفاده از وسایل دور ازداخته شده 

توازیم می ،دارد ییماکارا یبرا لهیکه مشخص باشد آن را دور ازداخته ازد، اما آن وس میکن دایپ یا لهیاگر وس .183

 آن را برداریم. 

 

 

 

 تشخیص موضوع و تبلیت از مجتهد 
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تشعخیص موضوع، موکوح به زظر خود مکلّف است و متابلت از مجتهد در تشخیص موضوع واجب زیست،   .184

 ستنباط دارد.امگر آزکه به آن تشخیص اط ینان پیدا کند و یا موضوع از موضوعاتى باشد که تشخیص آن زیاز به 

 ل به ان ع وشناخت احکام راه های 

 و ع ل به آزها سه راه دارد: نیشناخت احکام د یمکلف برا .185

 . اجتهاد1

مقرر و  اسععالم یکه ززد فقها یاز مدارک و منابع قطل یااه نیو قواز یاسععتنباط و اسععتخراج احکام شععرع یلنی اجتهاد

 لابت شده است.

 اطی. احت2

 یلضرا که ب یخود را ازجام داده است، مثالً کار یشرع یفهیکه مط ون شعود وظ  یع ل کردن به طور یلنی اطیاحت

 یبلض و دازندیواجب م یرا که بلض یو کار اوردیبه جا ز دازندیحعرام ز  گرید یو بلض دازندیحرام م نیاز مجتهد

 ازجام دهد. دازند،یواجب ز  گرید

 دی. تقل3

او اع اح  یفتوا و صیبر طبق تشخ گریااشراگط مراجله کردن، و به عبارت دبه مجتهد جامع نیدر احکام د یلنی دیتقل

 را به جا آوردن. یشرع

 شرایط مجتهد جامع ااشرایط 

 آن را داشته باشد: طیکرد که شرا دیتقل دیبا یاز کس .186

 . مرد باشد.1

 . بااغ باشد.2

 . عاقل باشد.3

 باشد. یامام 12 یلهی. ش4

 ده باشد.. حالح زا5

 )واجب( ززده باشد. اطی. بنابر احت6
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 . عادح باشد.7

ا داشته واجب، قدرت تسلط بر زفس سرکش ر اطیدر فتوا، بنابر احت تیمنصب مرجل تیو اه  تی. با توجه به حساس8

 زداشته باشد. ایو حرص به دز

 . مجتهد باشد.9

 واجب اعلم باشد. اطی. بنابر احت11

 مصدا  کثیر ااشک 

 بار کیمل والً در سعه ز از پشعت سر هم، حداقل    ایکند،  یز از سعه بار شعک م   کیکه مل والً در  یکسع  .187

د حواس است، زباش یشعاز یپر ایغضعب   ایکه موجب ترس  یشعک کردن او به خاطر حادله ا  ادیکند، اگر ز یشعک م 

 به شک خود اعتنا کند. دیاست و زبا رااشکیکث

 باع  کفر و ارتداد 

یک از ضععروریات دین به ازکار رسععاات یا تکذیب پیامبر اکرم اسععالم)صععلى اهلل علیه وآاه( یا اگر ازکار هر  .188

 وارد کردن زقصى به شریلت منجر شود، باع  کفر و ارتداد است.

 رعایت حق تقدم 

 رعایت حق تقدم اازامی است. .189

 حفظ آبروی مومنین

 حفظ آبروی مومنین واجب است. .191

 مکروهات خوابیدن

 برخی مکروهات خوابیدن عبارتند از:  .191

 ا دست چرب و آاوده بودنب --به رو دنیخواب---بودن نیااطلوع نیدر ب --در مسجد بودن

 

 

 مالک صله رحم 
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 قهر زبودن است.  در صله رحم یمالک اصل .192

 تصرف زن در امواح شوهر 

 .او تصرف کند یدر امواح شوهر، بدون اجازه توازدی ززن  .193

 زیم  جواب سالم کودک

 ه ازند افراد بااغ واجب است. زیجواب سالم کودک م  .194

 حفظ جان خود و دیگران

 حفظ جان خود و دیگران واجب است.  .195

 ماهی حرام گوشت در مصارف دامپروری و باغ وحش  

 باغ وحش اشکاح زدارد. وازاتیخوراک ح ایمصرف دام  یحرام گوشت برا یماه .196

 حرمت مقدسات

 حرام است.اهازت و هتک حرمت مقدسات  .197

 کشتن پشه در حاح احرام

 کشتن پشه در حاح احرام کفاره دارد.  .198

 آداب و مستمبات ملاشرت 

 ملاشرت با دیگران دارای آداب و مستمباتی است از ج له:  .199

 بلند سالم کردن -

 ادب و احترام تیرعا  -

 گرانیدر مقابل اطف د یسپاسگزار -

 ییخوش رو -

 فتنه ازگیزی در هدیه دادن 
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 آزها شود حرام است. نیکه باع  اختالف و فتنه ب یاز فرززدان در صورت یکیبه  هیهد .211

 مخارج ززدگی پدر ومادر فقیر 

بر  صورت نیا ریدر غ سعت، یز یاو بر عهده کسع  یداشعته باشعد، مخارج ززدگ   یمادر درآمد کاف ایاگر پدر  .211

 ذاءیا رفتار ز ود که موجب یبه گوزه ا دیفرززدان وجود زدارد و با نیب یمیعهده فرززدان ع دختر و پسر ع است و ترج

 هتک حرمت آزها زشود. ای

 سکوزت بیش از یک خازواده در منزح اجاره ای 

 .مگر در صورت توافق با صاحبخازه، خازواده را ساکن کرد کیاز  شیب توانیز  یادر منزح اجارهم .212

 مصادیق اعازه بر الم

ی از ع د یروزه خوار یغذا برا هیته، ح ل بار حرام، حرام ریازتشعععار تصعععاو ، کار حرام یاجعاره منزح برا  .213

 مصادیق ک ک به گناه است. )اعازه بر الم(

 زصیمت کردن هنگام آسیب قطلی

 زصیمت دیگران در جایی که آسیب دیدن آزها در کاری حت ی باشد، واجب است. .214

 هیپنوتیزم کردن  

 و رضایت فرد ازجام شود، جایز است.  هیپنوتیزم اگر با هدفی ملقوح .215

 آداب میه ازی بر میزبان 

 برای میزبان واجب است در میه ازی برخی امور را رعایت کند:  .216

 عدم زمینه سازی برای امور حرام -

 اطالع دادن زجس شدن غذا به مه ان -

 پرهیز از اسراف -

 پرهیز از پذیرایی با خوراکی حرام -

 گداییبه کار گرفتن کودک برای 
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 به کار گرفتن کودک برای گدایی جایز زیست.  .217

 غیبت کودک م یز 

 جایز زیست. غیبت کودکی که خوب و بد را تشخیص می دهد  .218

 جایزه برزده مسابقه 

 توان از بین باززدگان ج ع آوری کرد.جایزه برزده مسابقه را ز ی .219

 سن بلوغ در دختران  وپسران

ساح ق ری و  15بااغ می شعوزد و پسران با ات ام    سعااگى  11 در شعدن  وارد سعاح ق ری و  9دختران با ات ام  .211

 شوزد.سااگی بااغ می 16وارد شدن در 

 ششپو
 اباس ابریش ی خااص

 پوشیدن اباس ابریش ی خااص برای مردان حرام است .211

 از زگاه زاممرم سیکاله گپوشازدن 

 .الزم است، از زگاه زاممرم سیپوشازدن کاله گ .212

 زینت در مردانحرام های پوشش و 

ند و توازند استفاده کنمردان از پوشعش طال از ج له سعاعت طال، ازگشتر طال، ساعت طال و دستبند طال ز ی   .213

 استفاده از آزها برای مردان حرام است. 

 بدون حضور زاممرمپوشش  مچ پا ززان در ز از ، 

 .ستیالزم ز بدون حضور زاممرم، بازوان در ز از یبرا ن،ییپوشازدن از مچ پا به پا .214
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 : وشش مردانشرایط پ .215

 باشد که موجب مفسده زشود. یابه گوزه دیپوشش مرد در مقابل زن با -کی

 است. زیخود جا یمردان به خود یسرمه برا دنیکش -دو

 داشته باشد یامفسده نکهیاست، مگر ا زیخود جا یکوتاه به خود نیاباس آست دنیپوش -سه

 به بی حجابی زن امر شوهر

حتی اگر شعوهر امر به بی حجابی بکند، زن موظف اسعت حکم خدارا اجرا کند و در مقابل زاممرم پوشش    .216

 شرعی را رعایت ز اید.  

 روکش طالبرای دزدان در مردان  –استفاده از پالتین در مردان 

ساخت  زدارد. یمردان اشکاا یو برا ستیطال ز نیمردان حرام اسعت. پالت  یاباس طال برا ایاسعتفاده حلقه و   .217

 دزدان مردان اشکاح زدارد. یروکش طال برا

 حفظ پوشش شرعی

 حفظ پوشش شرعی برای آقایان و بازوان واجب است. .218

 دست دادن مرد و زن مسل ان با اهل کتاب 

دست دادن و ت اس بدزى مرد با زن زاممرم حرام است اگرچه از اهل کتاب باشد، و دست دادن مرد مسل ان  .219

 با مردى دیگر هر چند که از اهل کتاب است مازع زدارد.

 ز ا  اباس ازععگشت

که یبه طور ،ستیمناسب ز گر،یعلل د ایدوخت، مندرس بودن  تیفیآن به خاطر رزگ، ک دنیکه پوشی اباس .221

 آن حرام است. دنیز ا شود، اباس شهرت، و پوش شود توجه مردم جلب و صاحب اباس ازععگشت دهیاگر پوش

 حرام در مردان  پوشش

برای مردان پوشعیدن برخی از اباسعها حرام اسعت، مازند اباس طالبافت، اباس ابریشعم، اباس شهرت و اباس      .221

 ززازه.
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 وشش زن در مقابل زاممرمپ

 باشد که: یابه گوزه دیوشش زن در مقابل زاممرم باپ .222

 زباشد.( آشکار ورآالتیو ز شی)بدون آرا نییصورت و مچ دست به پا یبه جز گرد  .1

 آن، آشکار زباشد. دنیبدن زن، با وجود پوش یهاییبایو ز هایبرجستگ  .2

 شود. انیاطراف کیزباشد که جلب توجه کند و موجب تمر یاآن به گوزه اتیرزگ و خصوص .3

 روکش طال یا پالتین  در دزدان 

ه با طالى زرد، اگر ب هاى جلوگذاشعتن روکش طال یا پالتین روى دزدان اشکاح زدارد، واى پوشازدن دزدان  .223

 قصد زینت باشد، خااى از اشکاح زیست.

 پوشازدن بینی جراحی شده 

 .ستیواجب ز ییبایز یشده برا یجراح ینیپوشازدن ب .224

 یفرهنگ ضد اسالم مروج اباس

 است، حرام است. یفرهنگ ضد اسالم جیکه ترو یهر زوع اباس دنیپوش .225

 در مقابل زاممرم یروسر یبه جا سیاستفاده از کاله گ

و  ندک ی ز تیدر مقابل زاممرم کفا یروسر یبه جا)که زینت ممسعوب می شعود(    سیاسعتفاده از کاله گ  .226

 از زاممرم پوشازده شود. دیبا سیکاله گ

 زفقه واجب زن وآالت  وریز

 .شود ی زآالت جزء زفقه واجب زن ممسوب  وریز .227

 در پوشش  ززان ستثنا ها ا

ها را بپوشعازند؛ اابته گردی صورت و  زاممرم باید ت ام بدن به جز گردی صعورت و دسعت  ها در مقابل خازم .228

 ها زیز باید بدون زینت و آرایش باشند. دست

 

 

 چرم های وارداتی 
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 هب ممکوم وگرزه است، پاک اسعت،  شعده  اسعالمی  ذبح دهیم حیوان احت اح یا بدازیم اگر های وارداتیچرم .229

 .است زجاست

 و حقوق دیگران  حق الناس 
 حق ااناس بودن ملک دیگری

 باشد. ، حق ااناس میبدون اجازه گرانیدزراعی  نیحضور در باغ و زم .231

 گرانید اینترزت  -یدوات یاز خودرو یاستفاده شخص

  ت.حق ااناس است و جایز زیسن اجازه( )بدوی دوات یاز خودرو یاستفاده شخصو  گرانید اینترزتاستفاده از  .132

 استفاده از میوه باغ های در مسیرعبورشرایط 

 یسک یراه است برا ریباغ که در مس یها وهیاما اسعتفاده از م  سعت یز زیمااک جا تیورود به باغ بدون رضعا  .232

زرفته باشد  ریبه آن مس وهیکه اوال به قصد استفاده از م نیخود به آن برخورد کند اشکاح زدارد مشروط بر ا ریکه در مس

اشد که زداشته ب نانیزبرد و اط  ییکند و ه راه خود جا مصعرف را  وهیزرسعازده و لااثا ه ازجا م  بیبه درخت آسع  ایو لاز

 .ستیز یصاحب باغ راض

 تقلب در امتمان  -مزاح ت تلفنی برای دیگران  

 باشد. مزاح ت تلفنی برای دیگران و ه چنین تقلب در امتمان از موارد حق ااناس است و حرام می .233

 مصادیق حق ااناس از 

 یآاودگ جادیاو  زوبت تیعدم رعا، عدم حضعععور به موقع در ممل کار، تللعل در ازجعام کار ارباب رجوع   .234

 از مصادیق حق ااناس هستند.  در آپارت ان یصوت

 آدرس غلط دادن به دیگران

 باشد. ع دا آدرس غلط دادن به دیگران، دروغ و حرام می .235

 

 اا اح تیاز امواح ب یاستفاده شخص

 دارد. یحق نیباشد که چن یمسووا ۀاجاز مگر با ستیز زیاا اح جا تیاز امواح ب یاستفاده شخص .236
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 خ س در پوح دیه 

 گیردبه پوح دیه خ س تللق ز ی .134

 خسارت زدن به امواح ع ومی

 در صورت خسارت زدن به امواح ع ومی )مازند مترو( الزم است جبران خسارت شود.  .238

 سیگار کشیدن در صورت ضرر قابل توجه 

 خود فرد هم اشکاح دارد. یبرا یضرر قابل توجه دارد، حت شیاگر برا یع وم یدر فضا دنیکش گاریس .239

 استل اح دخازیات در اداره های دواتی و اماکن ع ومی

اماکن ادارات و  یاگر بر خالف مقرّرات داخلاسعععتل عاح دخعازیعات در اداره هعای دواتی و اماکن ع ومی      .241

 دیگران و یا ضرر رسازدن به آزان شود، جایز زیست. یباشد و یا موجب اذیت و زاراحت یع وم

  یخازگ وانیح یزگهدار

 زیشععود جا گرانید شیکند و موجب سععلب آسععا  دیتوا یاآزاردهنده یکه صععدا یخازگ وانیح یزگهدار .241

 .ستیز

 شودگرازید شیموجب سلب آساازچه 

ند ک دیتوا یاآزاردهنده یکه صدا یزیهر چ نیداشته باشند و ه چن یاآزاردهنده یکه صعدا  هیزقل لیوسعا  .242

کار  نیا ندازد،یشود و آرامش آزها را به خطر ب گرانید شیآزها موجب سلب آسا یاگر صعدا  یخازگ وازاتیح یحت

 .داردز یاشکاا ستیاست و آزاردهنده ز ی. اما اگر صدا در حد مل واستیز زیجا

 یکار شخص یممل کار برا نترزتیاستفاده از ا

قازوزا  باشد که شرعا و یمگر با اجازه مسعووا  سعت یز زیجای، کار شعخصع   یممل کار برا نترزتیاسعتفاده از ا  .243

 دارد. یحق نیچن

 اا احاستفاده کارمندان از امکازات بیت

 که مورد ضرورت و زیاز یکار به مقدار متلارف یاا اح در سعاعات رسع   اسعتفاده کارمندان از امکازات بیت   .244

بیازگر اذن به کارمندان در این مقدار از اسععتفاده اسععت، اشععکاح زدارد و ه چنین اسععتفاده از   یاسععت و شععرایط کار

بدون اشکاح است. در زتیجه اگر تصرّفات  دارد،حق اذن  یو قازوز یکه از زظر شعرع  یاا اح با اذن کسع امکازات بیت
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اگر از  یدر این رابطه به عهده ش ا زیست، وا یز دو صورت مذکور باشد، چیزا یاا اح به یکشع ا در بیت  یشعخصع  

که حق اذن دارد، بیشععتر از مقدار متلارف   یاا اح اسععتفاده غیر متلارف کرده باشععید و یا بدون اذن کسعع  امواح بیت

ده باشد، باید و اگر تلف شاا اح برگردازید ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت ید،استفاده ز ای

اا اح که اجرت داشته باشد به بیت یعوض آن را بدهید و ه چنین باید اجرت اا ثل اسعتفاده از آن را هم در صعورت  

 بپردازید.

 مشترک آپارت ان اطیپارک کردن خودرو در ح

 ساکنان باشد. یبا اجازه ت ام دیمشترک آپارت ان با اطیپارک کردن خودرو در ح .245

 یلیطب یهاطیدر مم یساخت از یهاااح و مخروبهمص ختنیر

منع  باشد یاز سعکنه اگر ملک شععخص  یخاا یلیطب یهاطیدر مم یسعاخت از  یهامصعااح و مخروبه  ختنیر .246

 .ستیز زیدارد و جا یقازوز

 خسارت به امواح ع ومی 

 اگر کسی به امواح ع ومی خسارت وارد کند، ضامن جبران خسارت است.  .247

 کسب رضایت به دایل اهازت و فماشی 

 او به که را سیک باید آن، تَرک بر تص یم و توبه بر عالوه باشد، گفته زاسعزا  یا فمش دیگری به ازسعان  اگر .248

 .کند راضی کرده، توهین یا داده فمش

 ع ومی  حتصاحب اموا

 اگر و برگردازد اا اح بیت به را آن باید کند، تصاحب و غصب را اداره اوازم مثل ع ومی، امواح ازسان اگر .249

 .بازگردازد سازمان یا اداره ه ان به را قی تش یا آن مثل شده تلف

 شده در جلوی درب منزح  پارک ماشین به زدن آسیب - دیگران منزح درب جلوی کردن پارک

 حرام باشد خازه صاحب اتومبیل آمد و رفت از مازع صورتیکه در دیگران منزح درب جلوی در کردن پارک .251

 رپنچ مازند) خسارت کردن وارد صورت در و زدارد را شده پارک ماشین به زدن آسیب حق صعاحبخازه  وای اسعت؛ 

 .بپردازد را خسارت باید و است ضامن( کردن

 

 

 غیبت به بهازه ه دردی 

 صرف اینکه با کسی ه دردی کنیم موجب برداشته شدن حرمت غیبت کردن زیست. .251

 و تیر ازدازی شرط بندی در مسابقات اسب سواری
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 شرط بندی در مسابقات اسب سواری و تیر ازدازی، میان مسابقه دهندگان جایز است.  .252

 احکام اموات 
 اذن وای در اع اح واجب میت 

 برای غسل، کفن، ز از و دفن میت باید از وای او اجازه گرفته شود. .253

 مستمبات کفن

زگاشتن و  آن و پدر او بر تیزوشتن زام م، ااشهدا دیبا تربت  س کفن متبرک کردنتهیه کفن پیش از مرگ،  .254

 از مستمبات کفن است.  سلسله ااذهب بر آن  یحد

 جنازه عییکردن در تش یشوخ

 جنازه در هر صورت مکروه است. عییکردن در تش یشوخ .255

 وح ل ان  جنازه عییدر تش ززان  شرکت

 ززان اشکاح زدارد. یجنازه و ح ل آن برا عییشرکت در تش .256

 مستمبات کفن

ز مستمبات ا بر آن ریجوشن کب یزوشتن دعاو  بودن دیسف، بر آن نیزگاشعتن شهادت ، از جنس مرغوب بودن .257

 کفن است.

 پاشیدن آب بر قبر

 پاشیدن آب بر قبر در روز دفن مستمب است و بلد از آن زیز به قصد رجاء اشکاح زدارد. .258

 کفن تهیه شده از ماح حرام 

 قبل از دفن باید آن را تلویض کرد.اگر کفن با ماح حرام تهیه شده باشد،  .259

 ع ل به وصیت با ت ام جزگیات ان 

 .شدن را قبوح کرده باشد یاگر وص، الزم است یوص یبرا تیوص اتیع ل به ت ام جزگ .261

 ع ل به وصیت 

 واجب است. تیع ل به وص .261

 

 کیفیت وصیت 

ش بلد از مرگ دیبگو ایازجام دهند  یاو کار یآن اسععت که ازسععان سععفارش کند بلد از مرگش برا تیوصعع .262

 .)سرپرست( مشخص کند میّفرززدان خود ق یبرا ایباشد  یکس یاز امواح او برا یزیچ
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 دو وصیت زامه از یک متوفی 

 ود.تر به فوت اوست ع ل ش کیززد خشیکه تار یتیبه وص دیبا، زامه داشته باشد تیدو وص یاگر کس .263

 تلییر وصیت زامه

 نیا کننده قبل از مرگ تیکننده، مطلقاً حرام است؛ مگر آزکه وص تیبلد از مرگ وص تیدادن وصع  رییتل .264

 قرار داده باشد. یفرد یحق را برا

 ع ل برخالف وصیت امواح 

صرف  یگرید ریر مسشعده که الزم االجراء اسعت، ع ل زشود و د   تیازدک از ماح وصع  یمقدار یاگر حت .265

 شود، به ه ان مقدار فرد استفاده کننده ضامن است.

 اع اح واجب برای میت مسل ان 

واجب است میت را پس از مرگ غسل داد و پس از آن حنوط و کفن کرد و سپس بر او  ز از خوازد و در  .266

 زهایت دفن کرد.    

 بلد از فوت موکل اریاالختتام لیوک

 . در اداره امور زدارد یدخاات چگوزهیحق ه، بلد از فوت موکل اریاالختتام لیوک .267

 غسل میت 

 را سه غسل بدهند تیواجب است م .268

 و مخلوط شده است )آب سدر(. ختهیسدر در آن ر یکه قدر ی( با آبااف

 و مخلوط شده است )آب کافور(. ختهیکافور در آن ر یکه قدر ی( با آبب

 ( با آب خااص.ج

 کیفیت حنوط میت 

ها و سر زازوها و سر دو ازگشت و کف دست یشازیبه پ یلنیرا پس از غسل، حنوط کنند  تیواجب است م .269

 مزبور ب ازد. یهاکافور بر الر آن در ممل یکه مقدار یاو، کافور ب ااند به طور یبزرگ پاها

 

 

 

 قطلات کفن میت 

 با سه قطله پارچه کفن کنند: دیمسل ان را با تیم  .271
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 .شودیم دهیچیاو پ یک ر و پا( انگ که به ااف

 .پوشازدیکه از سر شازه تا سا  پا را از جلو و پشت م راهنی( پب

باشد، و  سریکه بستن دو سر آن م یپا را بپوشازد به طور نییسر تا پا یاز باال دیکه با ی( پوشعش سعرتاسر  ج

 هم گذاشته شود. یباشد که دو طرف آن رو یآن به قدر یپهنا

 گرفتن میت در قبرزموه قرار     

 .ردیو شکم او رو به قبله قرار گ نهیبخوابازند که صورت و س یراست و طور یدر قبر به پهلو دیرا با تیم .271

 در صورتی که متوفی وارلی زداشته باشد    

 اگر کسی که از دزیا رفته، وارلی زداشته باشد، حاکم شرع مسووح رسیدگی به امواح اوست. .272

 شده   سهام عداات  کسی که فوت

 اگر دارزده سهام عداات فوت کند، سهم او به ورله می رسد. .273

 زکات و خمس 
 متللقات زکات 

 گیرد.به گندم، جو، خرما و کش ش زکات تللق می .274

 متللقات خ س

 گیرد از ج له: خ س به برخی موارد تللق می .275

 منافع کسب و کار -

 ماح حالح مخلوط به حرام  -

 ملدن -

 گنج -

 خ س جایزه 

 جایزه بازک خ س زدارد.   .276

 

 خ س مهر )امواای که خ س زدارد ( –خ س دیه  –خ س قرضی اقساطی 

 .ردیگیکه اقساط آن پرداخت زشده، خ س تللق ز  یو قرض هید ه،یبه ارث، مهر .277

 مصدا  زکات زبودن برزج –زکات برزج 
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 به برزج زکات تللق ز ی گیرد. .278

 پرداخت خمس درآمد زوجه 

عهده زوج، تهیه پوشعععاک و غذا برای زوجه اسعععت. خرید زیورآالت و پرداخت خ س  از واجبات زفقه بر .279

 شود. درآمد زوجه جزء زفقه ممسوب ز ی

 مصرف خ س بدون اجازه مرجع

 مصرف خ س بدون اجازه مرجع جایز زیست. .281

 مورادی که خ س زدارد

 گیرد. آزها تللق ز یوامی که قسط آن داده زشده، مهریه، دیه و ارث از مواردی هستند که خ س به  .281

 مورادی که خ س زدارد

 گیرد. رباخواری، شرک به خدا، ته ت و رشوه خواری از مواردی هستندکه خ س به آزها تللق ز ی .282

 خ س مهریه 

 مهریه خ س زدارد.  .283

 متللقات زکات 

 گیرد از ج له: به برخی چیزها زکات تللق می .284

 گندم -

 سکه طال -

 سکه زقره  -

 خویشاوزد ززدیکزکات  به 

 پرداخت به خویشاوزد ززدیک از شرایط زکات زیست.  .285

 شتر -

 

 ساح خ سی صاحب در امد

پرداخت خ س یکی از واجبات است و هرکسی که شلل و درآمدی دارد باید برای خود، ساح خ سی قرار  .286

 دهد.
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 خ س ممصوالت دی ی

 گیرد. به ممصوای که با آب باران رشد کرده است خ س تللق ز ی .287

 پرداخت ماایات به عنوان خ س و زکات 

 .شود ی زبه عنوان خ س و زکات ممسوب  اتیپرداخت ماا .288

 دست گردان مبلغ بدهی خ س در صورت عدم قدرت پرداخت 

مجرد عدم توازایى یا دشعوارى پرداخت خ س موجب براگت ذمّه و سعقوط تکلیف زیست، بلکه اداى آن تا    .289

توازند با دست گردان  مبااغ بدهى خود با واىّ امر خ س یا وکیل او، آن را مىحد امکان واجب اسعت، چنین افرادى  

 به تدریج برحسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپرداززد.

 استخاره  ،قسم،عهد ،نذر 
 مالک زذر شرعی 

 ، ع ل به آن واجب است. خوازده شده باشد لهیکه در آن ص یتنها زذر شرع ست،یواجب ز یهر زذرع ل به  .291

 زذر  بدون اذن 

 زذر زن بدون رضایت ه سرش باطل است.  .291

 یمکان خاص ایبه زمان  دیزذر مق

 .تسیز یزمان کاف ایآن مکان  ریاست، ازجام آن در غ یمکان خاص ایبه زمان  دیاگر آزچه را زذر کرده مق .292

 

 

 

 ماهیت قسم زافذ

که غااباً  یصفات ای "مقلب ااقلوب و االبصار"صفات مختص به آن، مازند  ایازسعان به اسعم خدا    یلنقسعم ی  .293

ه ک یبه هر زباز م،ی(، مازند خااق، راز  و رحگرانیمتلاح دارد )زه د یو اسععتل ااش ظهور در خدا رودیاو به کار م یبرا

 ترک کند ایرا ازجام دهد  یباشد، قسم بخورد کار



 
  

 

 

42 

 ع ل به استخاره

 ع ل به استخاره واجب زیست وای بهتر است به آن ع ل شود.  .294

 عدم کفایت پرداخت صدقه برای جبران خسارت 

د، توازد به گوزه که او مطلع زشو یم، کشدیوارد کرده و از او خجاات م یکه به شخص یجبران خسارت یبرا .295

د توجه داشععت که صععدقه دادن از طرف  . بایبه حسععاب خود شععخص(  زیوار ایواسععطه و  قیآن را ادا کند. )مثال از طر

 کند. شخص، کفایت از جبران خسارت ز ی

 قسم راست و دروغ 

 اگر قسم راست باشد، مکروه و اگر دروغ باشد، حرام است. .296

 تخلف از قسم به اسم یا صفت مخصوص خداوزد

دهد، م زاگر کسعی به اسعم یا صعفت مخصوص خداوزد قسم بخورد، باید به قسم خود ع ل کند و اگر ازجا    .297

 کفاره دارد. 

 ازار حیوان 
 اذیت و آزار حیوازات

 اذیت و آزار حیوازات حرام است.  .298

 شهادت دروغ 
 شهادت دروغ

 شهادت دروغ حرام است.  .299

 وقف 
 وقف صمیح 

 وقف زمین برای ساختن مدرسه، بی ارستان، مسجد و حسینیه صمیح است.  .311

  مستحبات
 گرفتن زاخن در روز ج له

 ج له مستمب است. گرفتن زاخن در روز .311

 آداب مه ان داری 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: از آداب و مستمبات مه ان داری می .312



 
  

 

 

41 

 در غذا خوردن یه راه -

 احترام گذاشتن -

 دیر زیاوردن غذا -

 بدرقه کردن -

 سفراحکام 
 شروط شکسته شدن  ز از مسافر

 که عبارتند از: شود،ی مشکسته  ز از در سفر با هشت شرط .313

 ؛یمسافت شرعسفر به ازدازه . 1

 ؛یمسافت شرع  ودنی. قصد پ2

 زداشتن در آن( دیترد ای ی. است رار قصد )منصرف زشدن از قصد مسافت شرع3

 سفر؛ نیزداشتن بر مازدن ده روز در ب میتص  ای. عبور زکردن از وطن 4

 زبودن سفر؛ تی. ملص5

 . خازه به دوش زبودن؛6

 . شلل زبودن سفر؛7

 به حد ترخص. دنی. رس8

 

 

 حداقل مسافت شرعی

مسافت  نیاز ا ک تر یاگر سفر نیحداقل هشت فرسخ باشد، بنابر ا دیبا شودیکه موجب قصر ز از م یمسافت .314

 .ستیباشد، ز از قصر ز

 قصد پی ودن هشت فرسخ 
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 نینابر اب( را داشته باشد. یقیتلف ای یهشعت فرسعخ )امتداد    ودنیهنگام خروج از شعهر، قصعدپ پ   دیمکلّف با .315

به  دنیقصد دارد سه فرسخ برود و بلد از رس نکهیرا دارد؛ مازند ا یک تر از مسعافت شرع   ودنیاگر در ابتدا، قصعد پ 

هشت  نکهیبا ا) یسفر نیآزجا ده روز ب ازد، چن درهم برود و  گریکه پنج فرسخ د ردیبگ میمقصعد )سه فرسخ(، تص  

 شود. یشده است( موجب قصر ز از ز  یفرسخ ط

 سفرتفریمی شکار حیوان برای خوردن گوشت ان ، سفر تفریمی برای شکار  

 را زدارد. یخورزد، حکم سفر اهو یکه گوشت آن را م یشکار یبرا یمیسفر تفر .316

 سفری که منجر به اذیت واادین شود  -سفر زن بدون رضایت شوهر  

 است. سفر زن بدون رضایت شوهر و سفری که منجر به اذیت واادین شود، حرام  .317

 سفر حرام 

 سفر برای شرط بندی و سفر برای سرقت حرام است.  .318

 تذکیه
 زمر شتر 

 شود.به ذبح شرعی شتر، زمر گفته می .319

 شرایط ذبح شرعی 

 از شرایط ذبح شرعی آن است که ذبح کننده مسل ان باشد و وسیله ذبح از آهن یا استیل باشد.  .311

 واجبات ذبح شرعی

 مسععل ان بودن شععخص ازجام و  ذبح یله یبودن وسعع یآهن، وانیقبله بودن حرو به ، بسععم اهلل گفتن در آغاز .311

 از واجبات ذبح شرعی است. دهنده

 قبل از خروج کامل روح وانیجدا کردن سر ح

 یحرام ز  وان،یع ل گوشت ح نیقبل از خروج کامل روح از بدن، حرام است اما با ا وانیجدا کردن سر ح .312

 شود.

 

 یات نماز آمستحبی ، نماز جماعت  و، نماز  واجبنمازوضو،احکام 
 رکن ز از 

ز از  ع و دو سجده از ارکانزیت، قیام در حاح تکبیرۀ االحرام و قیام متصعل به رکوع ، تکبیرۀ االحرام، رکو  .313

 هستند
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 وضو درتنگی وقت 

 تی م کنیم. اگر وقت ز از به قدری تنگ باشد که با وضو گرفتن، ز از قضا می شود باید .314

  –اع اح عبادی با ازشلاب غصبی اب و بر   -زصب ازشلاب اب وبر  بدون اجازه 

 سازمازهاى طرف از ازشلاب کنتور زصعب  و اجازه بدون بر  شعرکت  و آب سعازمان  بر  و آب از اسعتفاده  .315

 است باطل آبى چنین با عبادى اع اح ازجام و حرام که دارد را غصب حکم مربوطه

 اذان و اقامه روز اوح تواد 

 پشچ گوش در و اذان راستش گوش در او، زاف بند افتادن از پیش یا زوزاد، تواد اوح روز در است مستمب .316

 .بگویند اقامه

 غیبت گناهی که اشکار زیست –غیبت بی ز از 

 .زیست جایز او غیبت ز ی کند، آشکار را خود گناه این وای ز ی خوازد ز از شخصی اگر .317

 رکن بودن دو سجده 

 از ارکان ز از، دو سجده آن است. یکی .318

 قبله در ز از 

 رعایت قبله در ز از واجب است.  .319

 از ارکان ز از

 یکی از ارکان ز از رکوع است. .321

 ز از چهار رکلتی در سفر

 مسافر باید ز ازهای چهار رکلتی خود را شکسته بخوازد.  .321

 تلطیلی وقت ز از 

 مستمب است که ملازه دار هنگام ز از، فروشگاه را تلطیل کند.  .322

 شرایط مکان ز از 

مکان ز از گزار شعرایطی دارد از ج له: ااف. غصبی زباشد؛ ب. زا امن زباشد؛ ج. ممل سجده پاک باشد؛ د.   .323

 شیب زیاد زداشته باشد.

 ز ازمرد با اباس ابریش ی خااص

 شود. داشته باشد، ز از او باطل میاگر مرد در ز از اباس ابریش ی بر تن  .324

 مرداردر اباس ز از گزار 

 اباس ز ازگزار زباید از جنس مردار باشد.  .325
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 چرم ماردر اباس ز از گزار

 اباس ز ازگزار زباید از جنس چرم مار باشد.  .326

 غصبی بودن اباس ز ازگزار 

 اباس ز ازگزار زباید غصبی باشد و ه چنین باید پاک باشد.  .327

  حیتسبسجده بر 

 زیز سجده کرد. خاک ایاز جنس سنگ  حیتسببر  توانیم .328

 هایی که سجده واجب دارزدسوره

 هایی که سجده واجب دارزد عباتند از: سوره

 زجم  -

 سجده  -

 علق -

 فصّلت -

 امام ج اعت مامومین زن

 توان زن باشد. اگر ت ام ز ازگزاران زن باشند، امام ج اعت آزان زیز می .329

 داده شده. غیر خ سز از با اباس 

 ز ازخوازدن با اباسی که خ س آن داده زشده است، باطل است.  .331

 ز از خوازدن با اباس غصبی

 ز از خوازدن با اباس غصبی باطل است. .331

 آیه سجه دار در ز از واجب

 توان آیه سجده دار خوازد.در ز ازهای واجب، ز ی .332

 مسح پا با وجود الک یکی از ازگشتان 

قس ت  مسح را از آن توانیاست و م یپا بدون الک باشد کاف یاز زاخن ها یکیوضو گرفتن اگر تنها  یبرا .333

 .دیکش

 ز از های مستمبی 
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 افله شب از ز ازهای مستمب هستند.ز از شفع و وتر و ز از ز .334

 موجبات سجده سهو در ز از 

 : شود که سجده سهو واجب شود از ج لهازجام برخی امور در ز از سبب می .335

 سالم غیر ع دی -

 فراموش کردن یک سجده  -

 فراموش کردن تشهد -

 حرف زدن زاخودآگاه -

 ز از  شک بلد از گذشتن وقت

 به شک بلد از گذشتن وقت ز از زباید اعتنا کرد و ز از صمیح است.  .336

 شنیدن ایه سجده در النای ز از 

جده س یسجده، به جا هیآ دنیپس از شن دیاست و با حیسجده را بشنود، ز ازش صم هیز از آ یاگر در النا .337

 کردن، اشاره به سجده کند.

 ه راه داشتن طال در ز از  برای مردان 

 .کندیمردان اشکاح زدارد و ز از را هم باطل ز  ی( برابیه راه داشتن طال )مثال در ج .338

 شک های بی الر 

 :  به شک توجه کرد دیز از درست است و زبا ها در ز از زباید اعتنا کرد؛ یلنیبه برخی شک .339

 شک بلد از ممل -

 شک در ز از زافله -

 شک پس از سالم ز از -

 شک بلد از گذشتن وقت ز از -

 شک مبطل ز از

 های ز از سه رکلتی و دو رکلتی موجب بطالن ز از است.شک  در تلداد رکلت .341

 خوازدن سهوی سوره قبل ح د در ز از 
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 اگر اشتباها سوره را قبل از ح د بخوازیم، سجده سهو واجب زیست.  .341

 بی اطالعی از زجس بودن اباس ز از

 ، الزم زیست به او گفته شود. از زجس بودن اباسش اطالع زدارددر حاح ز از که  یکس .342

 ریا در عبادات

 شود.ریا در عبادات مازند ز از، سبب باطل شدن ع ل می .343

 مصرف اب برای زجات جان حیوان دیگری د روقت ز از 

آب  دیبااگر آب به مقدار ک ی وجود داشته باشد و حیوازی در حاح تلف شدن باشد و وقت ز از فرا رسد،  .344

 ماح خودش زباشد. وانیهرچند ح د،یز ا  میبدهد و ت وانیرا به ح

 ترک فنوت در ز از 

 آن را ترک کرد.  توانخوازدن قنوت در ز از مستمب است و می .345

 بلوغ؛ شرط تکلیف 

 یکی از شرایط مکلف شدن، بااغ شدن است. .346

 مکروهات اباس ز از گزار 

مکروه اسعت اباس ز ازگزار: ااف.آاوده باشعد؛ ب. سیاه رزگ باشد.)غیر از چادر و عبا(؛ ج. چروک باشد؛    .347

 د. تصویر چهره داشته باشد.

 فراموش کردن تشهد در ز از 

 شهد را فراموش کند، واجب است پس از ز از سجده سهو بجا بیاورد.کسی که در ز از ت .348

 وضو زن در ملرض دید زاممرم 

ت زکند و و اگر مراقب ندیاز او بپوشازد ع زب دیرا که زن با یکه زاممرم ع مواضل ردیوضو بگ یدر ممل دیزن با .349

 .است حیصم شیگناه کرده است، هر چند وضو ند،یزاممرم او را بب

 اختیار در خوازدن ز از کامل یا شکسته 

در زظر مراجع  4و  3توازد در چهار مکان، ز ازش را کامل یا شعکسته بخوازد)اابته مقدار مورد  ز از گزار می .351

 متفاوت است(: 

 مکه  -

 مدینه -

 مسجد کوفه-
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 حرم امام حسین)علیه ااسالم(  -

 ج اعت خوازدن ز از های یومیه 

 مستمب است ازسان ز ازهای یومیه را به ج اعت بخوازد.  .351

 یات آاسباب وجوب ز از 

 شود. هنگام خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی، خوازدن ز از آیات واجب می .352

 وضوی واجب 

 وضو گرفتن برای ازجام برخی اع اح واجب است؛ از ج له:   .353

 ز از عیدفطر -

 ز از احتیاط -

 مس خطوط قرآن -

 طواف واجب -

 ا س اس اء متبرکه -

 خوازدن سوره سجده در ز از واجب 

 خوازدن سوره سجده دار )سجده واجب داشته باشد( در ز از واجب جایز زیست.  .354

 فراموشی سجده سوره های سجده دار

سجدۀ واجب وجود  ةیآ کی(، فصلت )حم سجده(، زجم و علق، لیاز چهار سورۀ سجده )اام تنز کیدر هر .355

فوراً سعععجده کند و اگر فراموش کند، هر  هیآ انیپس از پا دیبه آن گوش دهد، با ایدارد که اگر ازسعععان آزرا بخوازد 

 سجده را ازجام دهد. دیآمد با ادشیوقت 

 ز از بر روی فرش ابریشم

 زدن بر روی فرش ابریشم صمیح است.ز از خوا .356

 مکان ز ازگزار

 باشد. یغصب دیمکان ز ازگزار زبا .357

 ز از درمکان های متمرک در تنگی وقت 
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باشعد که شخص ز ازگزار بتوازد با آرامش بدن و بدون   یطور یلنیحرکت باشعد؛   یب دیمکان ز ازگزار با .358

رو و تکان بخورد، مازند خود اریاخت یبدن ب شعععودیکه موجب م ییز از در مکازها نیتکعان خوردن ز از بخوازد، بنابرا 

آن مجبور  ریوقت و غ یتنگ لیبه دا هک یمگر هنگام سععت،یز حیصععم ،یفنر یتختها یبلضعع ایقطار در حاح حرکت 

 ز از بخوازد. یمکاز نیباشد در چن

 مسح سر در صورت زبودن رطوبت درعضو مسح کننده 

ز ازده  یباق یشععود و اگر رطوبت دهیکشععکه از آب وضععو در دسععتها مازده،  یبا رطوبت دیمسععح سععر و پاها با .359

و  د،ی اابرو هست مرطوب کند و مسح ز ای شیکه در ر یدست را با رطوبت دیدست را با آب تر کند، بلکه با توازدیز 

 .ستیالزم ز نییمسح از باال به پا دنیکش ی)واجب( آن است که مسح سر با دست راست باشد، وا اطیاحت

 بهتر بودن تاخیر ز از اوح وقت 

 شده یمورد سفارش مؤکّد نیدر ا یاسالم یمستمب است ازسان ز از را در اوح وقت بخوازد، در دستورها .361

ز از از  ریبه اوح وقت باشعععد، بهتر اسعععت، مگر آزکه تأخ کتریاسعععت و اگر زتوازد در اوح وقت ز از بخوازد، هرچه ززد

 اهد آن را به ج اعت بخوازد.بخو نکهیبهتر باشد، مازند ا یجهت

 سفارش به خوازدن ز از به ج اعت 

 شتریواجب شبازه روز به ج اعت خوازده شود و زسبت به ز از صبح و ملرب و عشا ب یمستمب است ز ازها .361

 سفارش شده است.

 شرکت ه سایه مسجد در ز از ج اعت 

اذان مسجد را  یکه صدا یکس مسجد و ةیه سا یبرا یه ه مستمب است وا یشرکت در ز از ج اعت برا .362

 سفارش شده است. شتریشنود، ب یم

 خوازدن دوباره ز از با برپایی ز از ج اعت 

که ز ازش را فُرادا خوازده، دوباره ز از را به ج اعت  یشود، مستمب است کس یز از ج اعت برپا م یوقت .363

 است. یبخوازد و اگر بلد از آن متوجه شود ز از اوّح باطل بوده، ز از دوم کاف

 کیفیت قنوت 

از رکوع،  شیح د و سوره و پ انیواجب و مستمب، پس از پا یمسعتمب است در رکلت دوم ه ة ز ازها  .364

 زامند. یم« قنوت»ع ل را  نیوازد؛ ادست ها را به دعا برداشته و دعا بخ

 استل اح عطر در ز از 

 یکی از مستمبات ز از، استل اح عطر است.  .365

 زافله های شبازه روزی 
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صوصاً ( خی)شبازه روز هیومی یزافله، خوازدن زافله ها یز ازها نیاست. از ب اریمسعتمب )زافله( بسع   یز ازها .366

 سفارش شده است. شتریز از شب ب

 از شک بلد وقت ز 

 زه، به شک خود اعتنا زکند. ایاگر بلد از گذشتن وقت ز از شک کند که ز از خوازده است  .367

 شک در رکلات ز از مستمبی

مگر  شتر؛یب ایاست که بنا را بر طرف ک تر بگذارد  ریشک کند، مخ یز از مسعتمب  یاگر در شع ارۀ رکلتها  .368

ر زافلة صبح د نکهیمازند ا گذارد؛یصورت بنا را بر طرف ک تر م نیموجب بطالن ز از شعود که در ا  شعتر یآزکه طرف ب

 کیخوازده اسععت و اگر شععک کند   کلتبنا بگذارد که دو ر دیسععه رکلت، با ایشععک کند که دو رکلت خوازده 

 است. حیدو رکلت، به هر طرف شک ع ل کند، ز ازش صم ایرکلت خوازده 

 شک بلد از ممل د رز از مستمبی 

رکن، چنازچه از ممل آن زگذشته  ریغ ایشعک کند، خواه رکن باشعد    یز از مسعتمب  یاجزااز  یکیاگر در  .369

 آزرا به جا آورد و اگر ممل آن گذشته باشد، به شک خود اعتنا زکند. دیباشد، با

 شک بلد از سالم ز از 

بلد  ای ازه،یشک کند رکوع ازجام داده  نکهیزه، مازند ا ایبوده  حیاگر بلد از سالم ز از شک کند ز ازش صم .371

پنج رکلت، به شک خود اعتنا زکند و بنا بگذارد که  ایشک کند که چهار رکلت خوازده  یاز سعالم ز از چهار رکلت 

بنا بگذارد چهار رکوع را ازجام داده و در مورد دوم  ذارددر مورد اوّح، بنا بگ یلنیازجام داده است؛  حیز ازش را صم

 ده استرکلت خواز

 شک مبطل بلد از سالم ز از 

هر دو طرف شعک، موجب بطالن ز از باشد؛ مازند   یاگر پس از سعالم ز از در رکلات ز از شعک کند؛ وا   .371

 پنج رکلت، ز از باطل است. ایشک کند که سه رکلت خوازده  یپس از سالم ز از چهار رکلت نکهیا

 مواردی که اذان گفتن مستمب می باشد

 ی مستمب است. جلب روز یبراو اذان  اذان گفتن در گوش زوزاد، رسرفع ت یاذان برا .372

 

 

 

 اذان و اقامه در ز از 
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 یاستمباب در مورد ز ازها نیواجب شبازه روز، اذان و اقامه گفته شود و ا یاز ز ازها شیمسعتمب اسعت پ   .373

اذان و اقامه  اتیواجب، مازند ز از آ یز ازها گریدر د یاست وا دیصبح و ملرب؛ مخصوصاً ز از ج اعت، مورد تأک

 وارد زشده است

 پاسخ ز ازگزار به سالم گروهی 

ازچه از آزها مشلوح ز از باشد، چن یکیو  «لاًیجَ پ کُمیاَاسَّالمُ عَلَ: »دیسالم کند و بگو یبه گروه یاگر شخص .374

 جواب سالم را بدهد دیرا بدهد، ز ازگزار زبا یجواب و یگریفرد د

 ز ازهای یومیه اقامه قبل از

 قبل از ز ازهای یومیه مستمب است گفتن اقامه .375

 کرم ضد آفتاب بر روی اعضای وضو

برای وضعو گرفتن، در اعضعای وضعو زباید مازلی از رسیدن آب به پوست باشد؛ بنابراین با کرم ضد آفتاب     .376

 توان وضو گرفت.فاقد چربی، در صورتی که کرم جذب پوست شده باشد، می

 واجب یا ازجام حرام از سوی واادینامر به ترک 

مازند ز از زخوازدن، واجب  دهند،اطاعت از پدر و مادر در مواردی که امر به ترک واجب یا ازجام حرام می .377

 زیست.

 از شرایط تکلیف 

 کی از شرایط مکلف شدن افراد است.عقل ی .378

 ز از در اباس غصبی و اباس زجس

 .ز از در اباس غصبی و اباس زجس باطل است  .379

 ز از خوازدن در مکان غصبی

 ز از خوازدن در مکان غصبی صمیح زیست.  .381

 آب وضو

 وضو باید با آب مباح باشد. .381

 خشکی ممل مسح 

 هنگام وضو گرفتن ممل مسح سر و پاها باید خشک باشد.  .382

 دست مصنوعی در وضو

 شستن دست مصنوعی در وضو الزم زیست.  .383

 کیفیت وضوی ارت اسی 



 
  

 

 

51 

صورت و دستها، آزها را به قصد وضو در آب فرو  یآب بر رو ختنیر یاست که ازسان به جا زیدر وضو جا .384

 .ندیگویم «یارت اس یوضو»را  نیو ا اوردیب رونیببرد و ب

 شک بلد از گذشتن وقت  ز از  

 زه، به شک خود اعتنا زکند. ایاگر بلد از گذشتن وقت ز از شک کند که ز از خوازده است  .385

 زیت 

 .دباشیاطاعت از فرمان خداوزد م یقصد ازجام ز از برا یاست( به ملنا یاز واجبات رکن یکی)که  تیّز .386

 ز از های واجب روزازه 

 یااح چیاست و در ه نیو بلکه ستون د یاسعالم  لتیمهم شعر  اری( از واجبات بسع هیومیروز )شعبازه  یز ازها .387

 ترک شود. دیزبا

 تلداد رکلات ز از های یومیه

 ازد از :روز هفده رکلت است که عبارتواجب  شبازه ی ازهاز .388

 * ز از صبح )دو رکلت(    

 * ز از ظهر )چهار رکلت(    

 * ز از عصر )چهار رکلت(    

 * ز از ملرب )سه رکلت(    

 * ز از عشا )چهار رکلت(.    

 ز از روی زمین غصبی و فرش مباح وبرعکس 

را  اگر فرش مباح نیآن مباح باشد، باطل است. ه چن نیند زمهرچ ،یتخت غصب ایفرش  یز از خوازدن رو .389

 پهن کنند، ز از بر آن باطل است. یغصب نیبر زم

 مستمبات ز از

از  زهیاکاباس پ دنیپوشو  قیاسعتفاده از ازگشعتر عق  ، سعتاده یزگاه به ممل سعجده در حاات ا ، شعازه کردن مو  .391

 مستمبات ز از هستند.

 مللوم زبودن  زیت ز از امام ج اعت 

 توان به او اقتدا کرد. یمستمب، ز  ایخوازد، واجب است  یکه امام م یز از ستیاگر مللوم ز .391
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 اقتدا به کسی که زشسته ز از می خوازد 

 ند.خوازد، اقتدا ک یز از م دهیخواب ایکه زشسته  یتوازد به کس یخوازد، ز  یز از م ستادهیکه ا یکس .392

 ر سفر شللی ز از د

به  اگر سفر شلل باشد؛ خواه قوام شلل نیقصعر ز از در سعفر آن اسعت که سفر شلل زباشد، بنابرا    طیاز شعرا  .393

 یکه برا یل مل ایشلل باشد، مازند سفر پزشک  هو خواه سفر کردن مقدم یخلباز ای یسعفر کردن باشعد، مازند رازندگ  

 است. حیکند، ز از در آن سفر ت ام و روزه صم یشللش سفر م

 اسباب ز از ایات 

 :شودیواجب م ریاز چهار سبب ز یکیبا وجود  اتیز از آ .394

 از آن گرفته باشد؛ ی( اگرچه مقدار ک یگرفتگ دی. کسوف )خورش1

 از آن گرفته باشد؛ ی( اگرچه مقدار ک ی. خسوف )ماه گرفتگ2

 . زازاه؛3

 و سرخ و صاعقه. اهیس یمردم شود، مازند بادها شتریکه باع  ترس ب یآس از یعاد ری. هر حادلة غ4

 کسوف و خسوف و زازاهز از ایات در غیر 

 ترشیکه موجب ترس و وحشت ب شودیواجب م اتیز از آ یاز کسعوف و خسوف و زازاه در صورت  ریدر غ .395

 اتیافراد شود، سبب وجوب ز از آ یموجب ترس و وحشت برخ ایکه ترس آور زباشد و  یحادله ا نیمردم شود، بنابرا

 .ستیز

 جهر و اخفاف زن در ز از بدون حضور زاممرم 

ه آهست ایصبح، ملرب و عشاء را بلند  یح د و سوره ز ازهادر جایی که زاممرم حضور زدارد، توازد  یزن م .396

 .بخوازد

 در ز از اربله ماتیتسب

اسععت؛  یکاف« اام دهلل و الااه االاهلل و اهلل اکبرسععبمان اهلل و »بار  کیدر رکلت سععوم و چهارم ز ازها گفتن  .397

 یم دهیاربله زام ماتیذکر )که تسب نیا یتوان به جا یمسعتمب آن اسعت که سه مرتبه گفته شود. اابته م   اطیهرچند احت

 شود(، سورۀ ح د خوازد.

 در رکلت سوم و چهارمویا ح د   ماتیتسب
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ابر بن خوازد،یح د را م کهیح د را آهسعته بخوازد و درصورت  ای ماتیتسعب  دیدر رکلت سعوم و چهارم، با  .398

 .دیرا هم آهسته بگو« بسم اهلل» دیبا اطیاحت

 سوره و قنوت در ز از احتیاط 

 .به زبان آورده شود دیآن زبا تیّسوره و قنوت زدارد و ز اط،یز از احت .399

 )علیهم ااسالم(اگ ه ارتیآداب و مستمبات ز

 )علیهم ااسالم( عبارتند از: اگ ه ارتیآداب و مستمبات زاز  .411

 غسل کردن. 

 هودهیاز سخن ب زیپره. 

 حرم یحرکت آهسته و باوقار به سو. 

 وداع ارتیخوازدن ز. 

 وضو در کیفیت ع ل 

 :آن وضو گرفت یبرا دیکه با ییکارها .411

 :ستیز حیاگر ع ل بدون وضو، ازجام شود صم یلنی. شرط صمت ع ل 1

 (تیواجب و مستمب )به جز ز از م یز ازها یه ه -      

 ز از )سجده و تشهد( یفراموش شده یاجزا -      

 طواف واجب -      

 حرام است: ردیاگر آن ع ل بدون وضو ازجام گ یلنی. شعرط جواز ع ل )حرام زبودن( 2

 مس خط قرآن -      

 مس اس ا و صفات مخصوص خداوزد -      

 )واجب( اطی)ع( به احت نیملصوم ی هیو ا ایازب یمس اس ا -      

 قراگت قرآن ی. شرط ک اح ع ل، مازند وضو برا3

 با طهارت بودن یمازند وضو برا. شرط تمقق ع ل،4
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 .شودیمازند غذا خوردن در حاح جنابت که با وضو، کراهت آن برداشته م. رفع کراهت ع ل،5

 

 

 ع ل وضو، شرط صمت

 چیه نیآن اسععت، بنابرا یفراموش شععده یواجب و مسععتمب و اجزا یز ازها یوضععو، شععرط صععمت ه ه .412

 .ستیآن الزم ز یکه وضو برا تیمگر ز از م ستیز حیبدون وضو صم یز از

 وضو در طواف مستمب 

خدا است و بدون آن طواف واجب باطل است. منظور از طواف  یوضعو، شرط صمت طواف واجب خازه  .413

در طواف مستمب  یع ره مستمب باشد، وا ایع ره اسعت، گر چه آن حج   ایاز حج  ییاسعت که جز  یواجب، طواف

 .ستیازجام دهد وضو الزم ز یحج و ع ره کس ریکه در غ

 مستمبات وضو داشتن 

مستمب است ازسان در ه ه حاح با وضو باشد مخصوصاً در هنگام ورود به مسجد و مشاهد مشرفه و تالوت  .414

 .گریاوقات د یلضبخوابد و ب خواهدیکه م یقرآن و هنگام

 خط قرآن بدون وضوا س 

 یزدارد، بلکه شامل ه ه میامر، اختصاص به قرآن کر نیدست زدن به خط قرآن بدون وضو حرام است و ا .415

 آزها باشد. ریدر روززامه، مجله، تابلو و غ ای یگریهر چند در کتاب د شود،یم یقرآز اتیکل ات و آ

 بدون وضو یتلاا یمس اس ا و صفات مخصوص ذات بار

 یایازب ی)واجب( زامها اطیبدون وضو حرام است، و به احت یتلاا یمس اسع ا و صعفات مخصوص ذات بار   .416

 خداوزد متلاح را دارد. یحکم زامها زی)ع( زنیملصوم ی هگعظام و ا

 فاصله در ز از ج اعت 

 ج اعت صمیح زیست.، ز از متر باشد کیاز  شیز ازگزاران ب انیفاصله اتصاح ماگر در ز از ج اعت،  .417

 اهسته و بلند خوازدن ح د و سوره ز از مردان و ززان 

صبح، ملرب و عشاء را بلند بخوازد و بر مرد و زن  یبر مرد واجب است ح د و سوره دو رکلت اوح ز ازها .418

 ظهر و عصر را آهسته بخوازند. یواجب است ح د و سوره ز ازها

 ز از ادا و قضادر  جهر و اخفات 
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هرچند ز از قضعععا،  سعععت،یز از ادا و قضعععا ز نیب یفرق ه،یومیواجب  یهر و اخفات در ز ازهادر وجوب ج .419

 باشد. یاطیاحت

 

 

 

 مالک جهر و اخفات 

مالک جهر )بلند خوازدن( آشکار کردن جوهر صدا و در مقابل اخفات )آهسته خوازدن( آشکار زکردن آن  .411

 ود.او را بشن یکه کنار ز ازگزار است صدا یاست، هر چند کس

 صمیح است که بر آن سجده  یزیچ عدم دسترسی در بین ز از  به

 است در دسترس حیکه سعجده بر آن صم  یزیکند گم شعود و چ  یکه بر آن سعجده م  یزیز از چ نیاگر ب .411

بلد ه در مسأاة ک یبیز از را بشکند و اگر وقت تنگ است، به ترت دیزباشعد، چنازچه وقت ز از وسعلت داشعته باشعد، با    

 ، ع ل کند میشودگفته 

 سرما و گرما یی که مازع از سجده بر ازچه صمیح است می شود 

وازد بر ت یگرما و مازند آزها ز  ایسرما  لیبه دا ایزدارد،  اریاست، در اخت حیکه سعجده بر آن صم  یزیاگر چ .412

بر آن سجده  دیدارد، بااز جنس پنبه و کتان  یگرید زیچ ایکتان است  ایآن سجده کند، چنازچه اباس او از جنس پنبه 

از  ریغ یلنیآن ) ریپنبه و کتان اسععت م کن باشععد، بر غ زکه ا یواجب آن اسععت که تا سععجده بر اباسعع  اطیکند و احت

ت دست واجب بر پشع  اطیزدارد، بنابر احت اریدر اخت ییزهایچ نیجنس باشعد( سعجده زکند و اگر چن   نیکه از ا یاباسع 

 خود سجده کند.

   ی تیق یسنگ ها بر سجده

 سجده کرد توانیبه جواهر ز  یسجده کرد. وا توانیم ی تیق یبه سنگ ها .413

 سجده بر ازچه ززد برخی خوراکی ممسوب می شود 

فادۀ از آن است گرانید یشود وا یش رده م یاز مردم، خوردز یبلضع  نیب ایاز مناطق  یکه در بلضع  یاهازیگ .414

 .ستیز حیو سجده بر آزها صم شودیحساب م یکنند، خوراک یز  یخوردز

 ز از چهارکلتی در سفر

 خوازد.ب یرا دو رکلت یچهار رکلت یقصر، ز ازها طیبا وجود شرا دیمسافر با هیومیواجب  یز ازها نیدر ب .415

 وقت ز از ظهر
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که فقط به مقدار خوازدن ز از عصر به غروب  ی( اسعت تا هنگام دیوقت ز از ظهر از اوح ظهر )زواح خورشع  .416

 ت مازده باشد.آفتاب وق

 ز از استیجاری

 .ندیگو یم یجاریشود، ز از است یبا اجرت خوازده م تیاز م ابتیکه به ز یبه ز از   .417

 وظیفه اجیر در ز از 

 

در مسجد خوازدن( زشده باشد، بر  ای)مازند به ج اعت برگزار کردن  یشرط خاص یجاریز از اسعت  یاگر برا .418

 فقط الزم است ز از را با واجبات آن ازجام دهد. ریاج

 شرایط امام ج اعت 

 حیبااغ باشعععد و ز از را صعععم اطیحالح زاده و بنابر احت ،یدوازده امام هلیعاقل، عادح، شععع دیامام ج اعت با .419

 بخوازد و اگر مأموم مرد است امام هم مرد باشد.

  سجهده بر برگ های خوراکی 

 .ستندیقابل سجده کردن ز برگ ازگور(ی )مازند خوردز یبرگ ها .421

 .سجده بر گیاهازی که مصرف درمازی دارزد

اجة ملا یو فقط برا دیرو یم نیکه از زم یاهیگ یداروها زیو ز سعععتندیز یکه خوراک ییسعععجعده بر گُل ها  .421

ملااجه  ریکه در موارد غ یاهازیسجده بر گ یاست وا حیو گل بنفشعه صعم   یمازند گل خت  د،یآ یها به کار م ی اریب

 .ستیز حیو مازند آن، صم ریرسد، مثل خاکش یم یبه مصرف خوراک شانیخواص طبّ یبرا زیز

 قضای ز از فوت شده 

 ایجهل زخوازده باشد  لیبه دا ای یفراموشع  یاز رو ایآن ع داً  نیرا در وقت مل هیومیکه ز از واجب  یکسع  .422

 آن را بخوازد یقضا دیبلد از وقت، متوجه بطالن ز ازش شود، با

 تاخیر در ز از قضا  

 کند. یدر خوازدن آن کوتاه دیفوراً آن را بخوازد، اابته زبا ستیکه ز از قضا دارد، واجب ز یکس .423

 و صفوف با یکدیگر امام ستادنیفاصلة ممل سجدۀ مأموم و ممل ا

صف  ستادنیممل ا نیامام و ه چن سعتادن یواجب آن اسعت که فاصعلة ممل سعجدۀ مأموم و ممل ا    اطیاحت .424

 متر( زباشد. کیگام بلند )حدود  کیاز  شتریجلو با ممل سجدۀ صف بلد ب

 اتصاح با کودک زابااغ در ز از ج اعت 
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دا کنند توازند اقت یاست، م حیاگر واسطة اتصاح در ج اعت، کودک زابااغ باشد، چنازچه بدازند ز از او صم .425

 و به ج اعت ز از بخوازند.

 ت باشدکسی که ت ام وقت ز از مس

 .ز ازش را قضا کند دیبا، که در ت ام وقت ز از مست باشد یفرد .426

 پوشیدگی بدن در ز از قضا ، سجده سهو 

 واجب در دو اطیفراموش شده و بنابر احت یاجزا یو قضا اطیواجب و توابع آن، مازند ز از احت یدر ز ازها .427

 باشد. دهیبدن پوش دیسهو، با ۀسجد

 وضو با وجود مازع بر اعضا 

 صورت وضو باطل است. نیا ریآب زباشد و در غ دنیاز رس یمازل دیوضو با یدر اعضا .428

 هنگام وضو در مو و صورت یلیطب یهایچرب

 یمگر آن که به حد شععودیمازع ممسععوب ز  دیایدر مو و صععورت به وجود م یلیکه به طور طب ییهایچرب .429

 آب به پوست و مو گردد. دنیباشد که مازع از رس

 است کیاو ززد  انیکه زاباردارروزه زن 

خودش ضرر داشته باشد، روزه  ای نیجن یکه روزه برا ترسدیاست؛ اگر م کیاو ززد  انیکه زا یزن باردار .431

 نهایجو و مازند ا ایگندم  یلنیمدّ طلام؛  کیهر روز  یبرا دی( بانیجن یو در صورت اوح )ضرر برا ستیبر او واجب ز

رر خودش ض یآزرا به جا آورد و در صورت دوم که برا یقضعا  زیبدهد و بلد از ماه رمضعان ز  ری( به فقهی)به عنوان فد

 کیزداو ز  انیکه زا یبدهد و در مورد زز زیز هیفد اطیو بنابر احت دیرا کعه زگرفته، قضعععا ز ا  ییروزه هعا  دیع دارد، بعا 

 است. یوجوب اطیبر احت یمبن هیپرداخت فد ست،یز

 سالم در ز از 

به او سالم کرد واجب است جواب او را بدهد  یاگر کس یسالم کند وا یگریبه د دیاح ز از زباازسان در ح .431

 دیو زبا "کمیااسالم عل" ای "کمیسالم عل": دیبگو نکهیجواب دهد که کل ة سالم مقدم باشد؛ مازند ا یبه گوزه ا دیو با

 .دیبگو "ااسالم کمیعل"

 طلوع فجر در شب مهتابی و غیر مهتابی 

هر چند بهتر  ست؛یز یرمهتابیو غ یمهتاب یشبها نیب یصبح( فرق یضه یوقت فر یتمقق طلوع فجر )ابتدار د .432

 مهتاب غلبه کند و سپس ز از بخوازد. ییصبح بر روشنا ۀدیسپ صبر کند تا  یمهتاب یاست ز ازگزار در شبها

 قطع اتصاح  ز ازدر بیش از یک گام بزرگ 
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از  شتریکه به واسطة او به امام متصل است، ب یگریمأموم و ماموم د نیب ایمأموم و امام  نیاگر در حاح ز از ب .433

 شود. یشود، اتصاح به ج اعت قطع و ز ازش فرادا م دایگام بزرگ فاصله پ کی

 اعضای سجده 

ته گذاش نیبر زم زیکف دو دست، سر دو زازو و سر دو ازگشت بزرگ پاها ز ،یشازیعالوه بر پ دیدر سجده با .434

 شود.

 برداشتن اعضای هفتگازه سجده  از روی زمین 

 یوا شودیبردارد، ز ازش باطل م نیزم یاز هفت عضعو را ع داً از رو  یکیاگر در حاح گفتن ذکر سعجده،   .435

کاح بردارد و دوباره بگذارد، اشعع نیرا از زم گرید یاعضععا یشععازیاز پ ریاگر غ سععت،یکه مشععلوح ذکر گفتن ز یهنگام

 زدارد.

 شرایط وضو گیرزده 

 :عبارتند از گرددیبرم رزدهیکه به وضو گ یطیشرادر وضو گرفتن،  .436

 (.تی)ز ردی( با قصد قربت وضو بگااف

 زداشته باشد. یاو مازل ی( استل اح آب براب

 ب سرد در وضو آضرر استل اح 

 دیزدارد بااگر وضو با آب گرم ضرر ، ضرر دارد شیدارد و اسعتل اح آب سرد برا  تینوزیکه سع  یشعخصع   .437

 .ردیوضو بگ

 سجده بر پوست میوه 

 توان بر آن سجده کرد. یرا م )مازند پوست ازار(ستیز یکه پوست آن خوردز ییها وهیم .438

 سجده بر ازچه از جنس زمین ممسوب ز ی شود  –مواردی که سجده بر ان صمیح است 

ته شود، گذاش دیرو یم نیکه از زم یدزیو پوش یخوراک ریغ اهانیگ ای نیبر زم یشعاز یپ دیز از با ۀدر سعجد  .439

 نیهر چند از زم ،یدزیو پوشععع یخوراک یزهایمازند سعععنگ، خاک، چوب، برگ درختان و مازند آن و سعععجده بر چ

آن  و مازند شععهیمازند فلزات و شعع ،شععود یممسععوب ز  نیکه از جنس زم یملدز یزهایمازند گندم و پنبه و چ د،یبرو

 .ستیز حیصم

  انیچ، آهک و سسجده بر آجر، سفاح، گ

 است. حیصم  انیسجده بر آجر، سفاح، گچ، آهک و س .441
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 سجده بر سنگ های قی تی –سجده بر سنگ های زینتی ز ا ی ساخت ان 

 ق،یبر عق نیرود، ه چن یبنا به کار م نتیز ایکه جهت ساخت  ییسعنگ ها  گریسعجده بر سعنگ مرمر و د   .441

 آخر سجده زکنند. تهمستمب آن است که بر دس اطیاست؛ هر چند احت حیدُرّ و مازند آن صم روزه،یف

 تکبیره االحرام در ز از 

 در آغاز ز از است.« اَهللُ اَکْبَرُ»االحرام در ز از واجب است و منظور از آن گفتن  رۀیتکب .442

 

 آرامش بدن در اذکار واجب و مستمبی سجده

را به  یکه ذکر یواجب هنگام اطیبنابر احت نیبدن آرام باشععد، ه چن دیهنگام گفتن ذکر واجب سععجده، با .443

 اشد.بدن آرام ب دیو مازند آن، با« وَ ب مَ ْدپهپ یاالَعْل یَسُبْمانَ رَبِّ»مازند تکرار  د،یگویقصد استمباب آن در سجود م

 شک در رکلاتاقسام 

 شک در رکلات ز از بر دو قسم است: .444

 مبطل( یکند )شکها یکه ز از را باطل م یی. شکها1

 (حیصم یکند )شکها یکه ز از را باطل ز  یی. شکها2

 ز از یدر ش ارۀ رکلت هاهای مبطل شک 

 کند: یز از را باطل م ریز از در موارد ز یشک در ش ارۀ رکلت ها .445

 اطیز از احت یرکلت ها هشک در ش ار یمازند ز از صعبح و ز از مسافر وا  ،یواجب دو رکلت ی. شعک در ز ازها 1

 .(ستیباطل کننده ز یدو رکلت

 . شک در ز از ملرب؛2

و  کی نیشک ب ایو دو  کی نیباشد؛ مازند شک ب کیطرف شک، عدد  کیکه  یچهار رکلت ی. شک در ز ازها3

 سه؛

از  شتریب گریطرف شک عدد دو و طرف د کیقبل از ت ام شدن سجده دوم که  یچهار رکلت ی. شعک در ز ازها 4

 دو و چهار؛ نیب ایدو و سه  نیدو باشد، مازند شک ب

 .که زدازد چند رکلت خوازده است یز از به گوزه ا یرکلتها ه. شک در ش ار5

 تاخیر ازداختن جواب سالم  در ز از 
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که جواب آن سععالم  ازدازدیب ریتأخ یبه ازدازها یلیبه هر دا یاسععت و اگر کسعع یجواب سععالم واجب فور .446

ز از هم جواب دادن واجب  ریجواب سععالم را بدهد و در غ دیحسععاب زشععود، چنازچه در حاح خوازدن ز از باشععد، زبا 

، باشد یجواب سعالم ع د  داختناز ریاسعت و چنازچه تأخ  نیحکم ه  ز،یز ریو در صعورت شعک در مقدار تأخ   سعت یز

 کرده است. تیملص

 سرامیکبر   میت

 سرامیک صمیح زیست.بر   میت .447

 ازواع اب مطلق  -وضو با اب مطلق 

 ان وضو گرفت و آب مطلق ازواعی دارد: با آب مطلق  پاک می تو .448

 قلیل -

 کر -

 باران -

 جاری -

 دریا   -

 زوافل ظهر و عصردر سفر

 توان خوازد. در سفر زوافل ظهر و عصر را ز ی .449

 ا س بدون وضو  ایات از روی صفمه گوشی 

 توان بدون وضو ا س کرد. آیات قرآن را از روی صفمه گوشی می .451

 احکام اعتکاف 
 از اع اح مستمبی 

 اعتکاف یکی از اع اح مستمب در اسالم است. .451

 خرید و فروش حقیقی ومجازی در اعتکاف 

 توان خرید و فروش ازجام داد و فرقی بین خرید و فروش حقیقی و مجازی زیست. در اعتکاف ز ی .452

 پرهیز ملتکف از مبطالب روزه

 ملتکف در طوح روز باید از مبطالت روزه پرهیز کند.  .453
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 رمات اعتکافمم

 برخی ممرمات اعتکاف عبارتند از:  .454

 عطر زدن -

 جر و بم  برای غلبه بر دیگری -

   خرید و فروش)مازند خرید اعتبار برای سی کارت و فروش اینترزتی کاال( -

 خرید و فروش اینترزتی در اعتکاف

 توان خرید و فروش اینترزتی ازجام داد. در اعتکاف ز ی .455

 مسجدخوابیدن ملتکف در 

 خوابیدن ملتکف در مسجد مکروه زیست. .456

 مراد از اعتکاف

 خداوزد متلاح در مسجد ب ازد و از آن خارج زشود. یاعتکاف آن است که ازسان به قصد عبادت و بندگ   .457

 شروط صمت اعتکاف 

 بودن اعتکاف هفت شرط دارد: حیصم .458

 . عقل؛1

 ت؛یّ. ز2

 . روزه؛3

 . حضور در مسجد واحد؛4

 بودن؛ یروز متواا. حداقل سه 5

 . است رار حضور در مسجد؛6

 اعتکاف . ی. اجازه داشتن برا7

 ممرمات اعتکاف 

 :ازجام برخی کارها حرام است مازندکند،  یکه اعتکاف م یبر کس .459
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 اذّت بردن ؛ یخوش بو برا اهانیمواد ملطّر و گ دنیی. بو1

 جاره؛واجب هر زوع داد و ستد مازند ا اطیو فروش و بنابراحت دی. خر2

 یشعععدن برطرف مقابل و اظهار دازش و برتر رهیچ یکه برا ی)در صعععورت یویو دز ینی. مجعاداعه و ززاع در امور د  3

 اظهار حق و برگردازدن طرف مقابل از اشتباه باشد، اشکاح زدارد. یباشد(، اما اگر مجاداه برا

. 

 

 اعتکاف در مسجد اامرام

 شود، مسجد اامرام است. یکی از اماکنی که اعتکاف در آن ممقق می .461

 ضرر داشتن آب برای وضو یا غسل

 در صورت ضرر داشتن آب برای وضو یا غسل، برای ز از باید تی م کند.  .461

 احکام تیمم
 ن صمیح استآتی م بر 

 توان بر آن تی م کرد، خاک است. یکی از چیزهایی که می .462

 تی م بر ازچه  زمین بر ان صد  کند

 (، سنگدهیبه هم چسب یکلوخ )خاکها گ،یممسعوب شعود، مازند خاک، شن، ر   نیبر هر آزچه از زم  میت .463

 بر گچ و آهک پخته و آجر و امثاح آزها. نیاست و ه چن حیو مازند آن( صم اهی)سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ س

 کییو موزا  انیبر س  میت

 است. کییو موزا  انیبر س  می( ترک تیاشکاح زدارد، اگر چه احوط )استمباب کییو موزا  انیبر س  میت .464

 تی م بر سنگ های قی تی و ازچه عرفا سنگ ملدزی زامیده می شود 

  میت یاو ست،یز حیمازند طال و زقره و امثاح آن صم شود،یممسوب ز  نیکه جزو زم یملدز یایبر اش  میت .465

 است. حیصم رهیمازند مرمر و غ شود،یگفته م یکه عرفاً به آن سنگ ملدز یمرغوب یبر سنگها

 تی م برخاک

 توان تی م کرد.بر خاک می .466
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 غسل 
 در غسل دست و پا یهازاخنالک 

 دست و پا پاک و بدون الک باشند. یهات ام زاخن دیدر هنگام غسل حت ا با .467

 کیفیت غسل ارت اسی

 غسل ارت اسی یلنی ت ام بدن به یکباره یا به تدریج  وارد آب شود. .468

 

 

 وضوو غسل با وجود ضرریقینی

ند و ک  میآن ت یبه جا دیاسععت، با یدشععوار یلیخ فیتکل ایضععرر دارد  شیغسععل برا ایکه وضععو  یفرد .469

 .ستیز حیصم دیغسل ز ا ای ردیچنازچه وضو بگ

 غسل ترتیبی

ردن، بلد که ابتدا سر و گ نیبه ا د،یمخصعوص بدن را بشعو   بیکه با ترت نیاوح اغسعل ترتیبی آن اسعت که    .471

 .دیچپ بدن را بشو  هیراست بدن و در آخر ت ام ز  هیت ام ز

 مسجداحکام 
 اع اح  مکروه در مسجد 

 ازجام برخی کارها در مسجد مکروه است و بهتر است از آزها پرهیز شود از ج له:  .471

 بلند حرف زدن -

 در مسجد دنیخواب -

 و فروش در مسجد دیخر -

 گم شده اءیاش ایاعالم افراد  -

 مسجدفروش بنای فرسوده 

 فروش بنای فرسوده مسجد جایز زیست؛ مگر با شرایطی. .472

 از واجبات فوری 

 توبه و تطهیر مسجد از واجبات فوری است. .473
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 زجس کردن مسجد

 زجس کردن مسجد حرام است.  .474

 امواح مسجد 

 خارج کردن اوازم مسجد و ه چنین خارج کردن امواح وفقی آن جایز زیست. .475

 

 

 احکام فضای مجازی 
 مکاا ات و پیام های خصوصیازتشارممتوای 

او را ضععبط کنیم و ه چنین  ه راه، زباید بدون رضععایت و اطالع طرفپ مقابل، مکاا ات تلفن از اسععتفاده در .476

ازتشار ممتوای مکاا ات و پیامهای خصوصی، حرام است؛ وای مکاا ه با زاممرم تا وقتی که زمینه ی گناه و ازمراف را 

 ایجاد زکند، حرام زیست.

 حقو  افراد درفضای مجازی –حریم هادر فضای مجازی 

ازتشعار پیام خصعوصعی و هک کردن سعایت ها و ای یل افراد و شایله پراکنی در اینترزت و فضای مجازی و      .477

 استفاده از ظرفیت و پهنای اینترزت دیگران بدون رضایت ایشان، حرام است.

 حریم خصوصی در فضای مجازی 

 ن در فضای مجازی حرام است.ورود به حریم خصوصی دیگرا .478

 ضبط مکاا ات تلفنی

 ضبط مکاا ات تلفنی، بدون اجازه و اطالع افراد م نوع است. .479

 لیپروفا یبرا انگرید یعکس شخصاستفاده از

 .است رمجازیدر هر صورت غ، گرانید بیفر جهتخود  لیپروفا یبرا انگرید یقرار دادن عکس شخص .481

 ورود به حریم خصوصی دیگران

 ورود بدون اجازه به حریم خصوصی افراد جایز زیست.  .481

 تبلیلات م نوع

 تبلیلاتی که از راه حرام یا موجب به گناه ازداختن مردم باشد، جایز زیست. .482

 استفاده از وای فای رمزگزاری زشده
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 زیمااک اطالع زداشعته باشعد اسععتفاده از آن جا   تیاگر زسعبت به رضعا  برای اسعتفاده از وای فای بدون رمز،   .483

 که استفاده شده را پرداخت کرد. یمقدار نهیهز دیو با ستیز

 های اجت اعی به صورت رایگانهای پوای از شبکهدازلود سریاح

اگر قراگن و شععواهد و یا متلارفی وجود های اجت اعی به صععورت رایگان، های پوای از شععبکهدازلود سععریاح .484

 است، اشکاح زدارد دارد که در این گوزه امور استفاده برای ع وم مجاز

 تجسس تلفن ه راه دیگری 

 کرد. یرا بدون اجازه او بررس یگریتوان تلفن ه راه د یعنوان ز  چیبه ه .485

 تبلیغ کاالی خارجی

 .ستیز زیشود، جا یو ضرر به اقتصاد زظام اسالم فیکه موجب تضل یدر صورتتبلیغ کاالی خارجی،  .486

 های اجت اعیبدگویی در شبکه

 های اجت اعی حرام استبدگویی در شبکه .487

 ازتشار کلیپ خصوصی

 ازتشار کلیپ خصوصی دیگران حرام است.  .488

 شارژ تلفن ه راه از سوی زاشناس 

می  این صورتدر گاهی شعارژ تلفن ه راه برای ما می آید که ز ی توازیم ارسعاح کننده را شناسایی کنیم،    .489

 .یماستفاده کن و از شارژ ، یمآن مبلغ را صدقه بده توازیم

 ازون تجارت ااکتروزیک ق

)قازون تجارت کاال را مرجوع کند. توازدیم یمصعععرف کننده حداقل هفت روز کار، در ملامله از راه دور .491

 ااکتروزیک(

 زصب زرم افزار در صورت غیر قازوزی بودن خرید شراکتی 

 نند.را زصب ک توازند آندر صورت غیر قازوزی بودن خرید شراکتی زرم افزار، هر یک از افراد سهیم ز ی .491

 عقد مبتنی بر شرط عدم تکثیر و کپی زرم افزار 

افزار، فروشعنده )توایدکننده اصعلى ( عدم تکثیر و کپى را شرط کند و یا عقد را   اگر در ضع ن ملامله زرم     .492

 در این صورت، تکثیر آن جایز زیست.، مبتنى به آن قراردهد

 احراز رضایت تواید کننده زرم افزار

تیاط واجب باید بنابر اح که تواید کننده زرم افزار، به کپى و تکثیر و اسععتفاده آن رضععایت زدارد، اگر زدازیم  .493

 رضایت و اجازه تواید کننده احراز و کسب گردد.
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 احکام روزه 
 ابطاح روزه واجب 

کند، عالوه بر اینکه باید کفاره بدهد، واجب اسععت تا اذان ملرب از ع دا روزه واجب را باطل کسععی اگر  .494

 چیزهایی که روزه را باطل می کند اجتناب ز اید.

 استفاده از اسپری تنفسی در حاح روزه 

 ، به فتوای مقام ملظم رهبری روزه را باطل ز ی کند.استفاده از اسپری تنفسی پودری در حاح روزه .495

 عبورروزه دار از حد ترخص

 ی خود را باز کند. توازد روزهمسافری که ز ازش شکسته است، تنها بلد از عبور از حد ترخص می .496

 روزه در روز عاشورا

 روزه گرفتن در روز عاشورا مکروه است.  .497

 روزه گرفتن در روزعیدقربان

 روزه گرفتن در روز عیدقربان حرام است.  .498

 روزه گرفتن در ماه رمضان

 روزه گرفتن در ماه رمضان واجب است.  .499

 استفراغ ع دی در روزه 

 باشد.اغ ع دی مییکی از مبطالت روزه، استفر .511

 روزه روز  عید فطر

 روزه روز  عید فطر حرام است. .511

 روزه قضای پدر و مادر بر پسر بزرگتر

 روزه قضای پدر و مادر بر پسر بزرگتر واجب است. .512

 ی روز سوم ایام اعتکافروزه

 ی روز سوم از ایام اعتکاف واجب است. روزه .513

 امساک از مفطرات در ابطاح ع دی روزه 

روزه ماه رمضان اگر به ع د باطل شود، تا اذان ملرب باید از دیگر مفطرات امساک کند و اینکه روزه باطل  .514

 شده است مجوز ازجام  دیگر مفطرات زیست. 

 لابت شدن اوح ماه ق ری راه

 های لابت شدن اوح ماه ق ری این است که سی روز از ماه قبلی گذشته باشد. از راه .515
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 ماه ق ری لابت شدن اوح راه

 های لابت شدن اوح ماه ق ری، یقین یا اط ینان عقالیی به اوح ماه استیکی دیگر از راه .516

 روزه ماه رجب 

 روزه ماه رجب مستمب است.  .517

 روزه سکوت

 روزه سکوت به هر حاح اشکاح دارد.گرفتن  .518

 روزه های مکروه 

ی بدون اذن میزبان و ه چنین روزهی مستمب ی مستمب بدون اذن پدر  و روزهی روز عاشورا و روزهروزه .519

 روز عرفه که مازع از ازجام اع اح شود، مکروه است. 

 روزه ومشاغل سخت 

 صپرف اینکه شلل سختی داشته باشیم، مجوز زگرفتن روزه زیست. .511

 روزه وصاح 

 روزه وصاح حرام است.  .511

 ساا ند زاتوان از روزه

 روزه واجب یمد طلام کفاره دارد و قضعا  کیهر روز  یبه ازا، روزه زگرفته یخاطر زاتوازه که ب یسعاا ند  .512

 .ستیز

 دروغ مبطل روزه

دروغ بستن به خدا و پیامبر و اگ ه)علیهم ااسالم(، باطل کننده روزه است و فرقی میان اشاره کردن یا با زبان  .513

 گفتن زیست.

 ضلف در گرفتن روزه 

ه ر زداشته باشد و اال حرام است؛ اابتگرفتن روزه بر مسعل ان مکلف واجب اسعت در صعورتیکه برای او ضر    .514

 باید توجه داشت صپرف ضلف و امثاح آن مصدا  ضرر زیست. 

 روزه فرززد در صورت اذیت شدن واادین 

 اش حرام و باطل است. اگر روزه فرززد باع  اذیت پدر و مادر شود، روزه .515

 پرهیز از مبطالت روزه 

 در حاح روزه داری باید از مبطالت روزه پرهیز کرد.  .516

 مبطالت روزه 
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 برخی مبطالت روزه عبارتند از:  .517

 خوردن و آشامیدن -

 استفراغ از روی ع د -

 سیگار کشیدن -

 تذکر به دیگری در صورت خوردن سهوی روزه 

 به او تذکر داد. ستیکه روزه است سهوا در حاح خوردن است، الزم ز یاگر کس .518

 فقیرازی که مستمق فطریه زیستند 

 توان فطریه داد؛ مازند: به برخی افراد به جهت فقر ز ی .519

 پدر و مادر -

 فرززد -

 غیر سید به سید -

 زوه -

 رعایت قبله در سجده واجب قرآن

 رو به قبله بودن برای سجده واجب قرآن الزم زیست. .521

 شرط سجده صمیح

 است. حیکه سجده بر آن صم ردیقرار گ یزیچ یرو دیبا یشازیهنگام سجده پ .521

 سجده بر خوراکی ها 

ته شود، گذاش دیرو یم نیکه از زم یدزیو پوش یخوراک ریغ اهانیگ ای نیبر زم یشعاز یپ دیز از با ۀدر سعجد  .522

 نیهر چند از زم ،یدزیو پوشععع یخوراک یزهایمازند سعععنگ، خاک، چوب، برگ درختان و مازند آن و سعععجده بر چ

آن  و مازند شععهیمازند فلزات و شعع ،شععود یممسععوب ز  نیکه از جنس زم یملدز یزهایمازند گندم و پنبه و چ د،یبرو

 .ستیز حیصم

 دیرو یم نیکه از زم ییزهایسجده بر چ

 است. حیاست، مازند علف و کاه، صم وانیو فقط خوراک ح دیرو یم نیکه از زم ییزهایسجده بر چ .523
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 سجده بر پوست میوه 

 سجده کرد. مازند پوست موز، ستیز یکه پوست آن خوردز ییها وهیبر م توانیم .524

 موارد عدم وجوب روزه

 از موارد عدم وجوب روزه عبارتند از:  .525

 ی اریاز بروز ب نانیاط . 

 زن باردار یداشتن برا انیز. 

 عطش ی اریابتال به ب. 

 افراد مسن یمشقت برا. 

 واجب شدن روزه طیشرا

. مسافر زبودن؛ 5هوش زبودن؛  ی. ب4.قدرت؛ 3. عقل؛ 2. بلوغ؛ 1واجب شعدن روزه عبارت است از:   طیشعرا  .526

 زبودن روزه. ی. حرج8. ضرر زداشتن روزه؛ 7و زفساء زبودن؛  ضی. حا6

 در حاح روزه یتیسرم و آمپوح تقو قیتزر

 شود. یدر حاح روزه خوددار یتیسرم و آمپوح تقو قیاز تزر دیواجب، با اطیبنابراحت .527

 مواردی که فطریه به ازها تللق ز ی گیرد

 داد: لیتوان به افراد ذ یرا ز  هیفطر .528

 پدر و مادر

 ستیز ریکه فق یکس

 ریفرززد و زوه فق 

 دیبه س دیس ریغ

 متجاهر به فسق

 میزان فطریه 

هر زفر سه کیلو از خوراک مردم  یبرا شوزد،یکه زان خور او ممسوب م یخودش و کساز یشخص باید برا .529

 از آزها را به مستمق بدهد. ی)مازند گندم، جو، خرما، کش ش، برزج، ذرت و یا مازند اینها( و یا پوح یک
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 ج له  داب روزآ

 روز ج له دارای آداب و مستمباتی است از ج له :  .531

 تلطیلی کسب و کار -

 صدقه  -

 گرفتن زاخن -

 غسل ج له -

 روزه های واجب 

 واجب عبارت ازد از: یروزه هابرخی از  .531

 . روزه ماه مبارک رمضان؛1

 . روزه قضا؛2

 . روزه کفاره؛3

 . روزه روز سوم اعتکاف؛4

 در حج ت تّع؛ ی. روزه بدح از قرباز5

 ؛تکه به واسطه زذر و عهد و قسم واجب شده اس ی. روزه مستمب6

 پدر بر پسر بزرگ واجب است. ی. روزه قضا7

 مصادیق سفر مجاز در ماه رمضان  -از روزه در ماه رمضان  سفربرای فرار

 نکهیاست، اابته بهتر است به سفر زرود؛ مگر ا زیفرار از روزه باشد، جا یمسعافرت در ماه رمضان هر چند برا  .532

 باشد. یالزم ای کویکار ز یسفر برا

 سفر روزه دار در بلد ظهر 

 روزه خود را زگهدارد دیهرگاه روزه دار بلد از ظهر مسافرت کند، با .533

 ز از مسافررییتخ ةاماکن چهارگاز
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 ی( م"مااسععال هیعل" ینیمسعجد کوفه و حاگر حسع   نه،یشعهر مکه، مد  یلنی) رییتخ ةمسعافر در اماکن چهارگاز  .534

 .مستمب قصر است اطیو اگر ت ام بخوازد افضل است، اما احت خوازدیت ام  ایرا قصر  یچهاررکلت یتوازد ز ازها

 اعراض از وطن 

ملنا اسععت که فرد از وطنش خارج شععود و   نیاسععت و به ا یعرف یاعراض از وطن )مازند تمقق وطن( امر .535

 به آزجا برزگردد. یززدگ یداشته باشد برا میتص 

 

 خوردن و آشامیدن غیر ع دی روزه

 خوردن و آشامیدن غیر ع دی روزه را باطل ز ی کند. .536

 فطریه به پدر و مادر فقیر 

 پرداخت فطریه به فقیر، ز ی توان به پدر و مادر فقیر فطریه دادبرای  .537

 وصل کردن روزه امروز به فردا

 وصل کردن روزه امروز به فردا، بدون افطار کردن، جایز زیست. .538

 احکام مشاغل ،اجاره ، معامله ، قرض و دین
 در ت دید مدت  مدت اجاره پایانپس از موافقت صاحب خازه 

، باید با اجازه ی صاحب خازه در مکان ززدگی کرد و در صورتی که صاحب خازه مدت اجاره پایانپس از  .539

 ت دید مدت و ادامه ی اجاره موافق زباشد، مازدن در آن منزح حکم غصب را دارد.

 گران تر از قی ت زقد 

 به هک را جنسی: بگوید مثالً کند، حساب ترگران و بدهد زسیه دازدمی را جنس زقدی قی ت که کسی به اگر .541

 کند، قبوح او و کنممی حساب ترگران فروشعم می زقد که قی تی از دوازده میلیون اسعت و دو میلیون  دهممی زسعیه  تو

 .زدارد اشکاح

 خسارت به دایل زداشتن مهارت 

ر مسووح جبران خسارت است است، مگ، اگر تل یرکار به دایل زداشتن مهارت الزم به خودرو آسیب برسازد .541

 عیب از خود جنس باشد. آزکه

 مصادیق فسخ ملامالت اینترزتی  .542

 مواردی که پس دادن و فسخ ملامالت اینترزتی جایز است: .543
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. 4؛ دریافت کاالی اشععتباهی. 3؛ دریافت کاال با تأخیر از زمان اعالم شععده. 2؛ عدم تطابق کاالی ارسععاای با عکس. 1

 .ملیوب بودن کاالی دریافتی

 خریدو فروش مایلات مخلوط با ااکل 

 و خرید و هستند، طهارت به ممکوم باشند، کنندهمست مایلات اقسام از اصل در زیست مللوم که هایىااکل .544

 .زدارد اشکاح ازدشده مخلوط آزها با که مایلاتى استل اح و فروش

 

 

 در امد حاصل از پیشگویی 

 زیست و مراجله و پرداخت پوح برای این کار هم م نوع است.درآمد از طریق فاح قهوه و کف بینی جایز  .545

 دریافت هدیه توسط واسط خرید 

مسععووح خرید شععرکت که ماهازه از شععرکت حقو  می گیرد و تنها واسععطه برای خرید اسععت، ز ی توازد از  .546

 فروشنده برای خود هدیه دریافت کند

 وظیفه دریافت کننده رشوه 

 برگردازد صاحبش به است واجب گرفته، رشوه که کسی .547

 قسم در ملامله –چازه زدن در ملامله  –دخاات در ملامله دیگران 

وارد ملامله ی دیگران شدن هنگام خرید و فروش مکروه است؛ ه چنین مکروه است که فروشنده از کاالی  .548

دن در خود تلریف و ت جید کند؛ چازه زدن مشععتری پس از ملامله هم مکروه اسععت و ه ین طور قسععم راسععت خور  

 ملامله.

 ااویت درخرید ملک اشتراکی 

در زمین شریکی اگر یکی از شرکا، قصد فروش سهم خود را داشته باشد، شریک دیگر در خرید آن ملک  .549

 بر دیگران اواویت دارد )اگر قصد خرید داشته باشد(. 

 اجاره ی داگ ی در عقد اجاره

 مدت عقد اجاره باید ملین باشد و اجاره ی داگ ی یا منطبق با طوح ع ر صمیح زیست.  .551

 گرویی زبودن کاال در ملامله

 ی یک کاال، باید آن کاال موجود و قابل تمویل باشد و در گرو زباشد. هنگام ملامله .551

 حالح بودن کاالی مورد ملامله -رزش ماای کاالی مورد ملاملها
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باید شعرایطی داشعته باشعد از ج له اینکه حالح باشعد و ه چنین ارزش ماای داشته باشد      کاالی مورد ملامله .552

 )عرفا کسی برای دریافت آن پوح بدهد(. 

 ملامالت باطل 

توان به موارد زیر اشاره کرد: ااف. خرید و فروش چک صوری؛ ب. ملامله ربوی؛ ج. از ملامالت باطل می .553

 فروش ماح دیگری؛ د. خرید شراب

 کردن کاسب به سود متلارف  بسنده

 مستمب است کاسب به سود متلارف در کاالها بسنده کند.  .554

 

 پس گرفتن کاال از مشتری 

 مستمب است کاسب کاال را از مشتری پس بگیرد.  .555

 بایدها در اجاره خازه 

 ت و ودر اجاره دادن خازه باید امکان تمویل دادن خازه و رضعایت مااک باشد؛ ه چنین مللوم بودن امکازا  .556

 مشخص بودن مدت زمان استفاده.

 دروغ فروشنده در روزد ملامله 

اگر فروشعنده در ازجام ملامله دروغ گفته باشد؛ وای شرایط صمت ملامله رعایت شده باشد، ملامله صمیح   .557

 است. 

 یقاگم مقام مااک قبلپرداخت اجاره به 

اجاره بها را به او  دیو مسعععتأجر با ودشعععیم یقاگم مقام مااک قبل دیجد داریخر ی،ابعا فروش ملعک اجعاره    .558

 توافق کرده باشند. نکهیبپردازد مگر ا

 بدون اطالع وبیجنس ملفروش 

ا فسععخ ملامله ر ایو  افتیما به ااتفاوت را در توازدیم داریخر، شععودبدون اطالع فروخته  یوبیجنس ملاگر  .559

 کند.

 اداب کسب و کار 

؛ لمماسبه به زفع طرف مقاب؛ ب. رانیاز سعا  شیفروشعگاه پ  یلیتلطکسعب و کار آدابی دارد از ج له: ااف.   .561

 .ها یمشتر انیفر  زگذاشتن م؛ د. زکردن در ملامله یریسخت گج. 

 م نوعات تبلیغ در ملامله
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در تبلیغ کعاالها برخی امور م نوع اسعععت مازند: ااف. عدم تطابق کاالی واقلی با کاالی ملرفی شعععده؛ ب.    .561

 به اسراف؛ د. تبلیغ کاالهای م نوعه. ترویج تج ل گرایی؛ ج. تشویق

 بدون اجازه مستأجرفروش ملک 

به قرارداد اجاره  در این صععورت هر زمان بدون اجازه مسععتأجر خازه خود را بفروشععد و توازدیصععاحبخازه م .562

 اطالع بدهد که خازه در اجاره است داریبه خر دیبا؛ اما شودیوارد ز  یخلل

 مسووح خسارت کاال در مسیر ارساح 

 است. حامل ایفروشنده ی، ارساح به مشتر ریمسووح جبران خسارت وارد شده به کاال در مس .563

 

 

 مفقود شدن طلبکار 

هد هکار با اجازه مجتدبدر صعورتی که کسعی بدهکار باشعد و هیچ الر و اطالعی از طلبکار موجود زباشد،      .564

 ازدبپرد ریطلب خود را به فق توازدیم

 شرایط طرفین ملامله  –شرایط متلاقدین 

 برای ازجام ملامله، الزم است طرفین دارای شرایطی باشند از ج له:  .565

 بااغ باشند -

 مجبور زباشند -

 عاقل باشند -

 رضایت داشته باشند -

 خسارت به مشتری توسط ارایشگر دیه

 یک دیه کامل به وی بپردازد.اگر موی مشتری توسط آرایشگر از بین برود و دیگر زروید، باید  .566

 واگذاری پروژه بدون اطالع کارفرما

 توان پروژه را به فرد دیگری واگذار کرد. بدون اطالع کارفرما ز ی .567

 فروش سه یه بنزین تاکسی

 . سه یه بنزین تاکسی قابل فروش به غیر زیست.  .568

 فلاایت در بورس داخلی و خارجی 
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 ورسب در و زدارد اشععکاح مربوطه، قوازین رعایت با ایران اسععالمی ج هوری بورس در فلاایت کلی طور به .569

 های شرکت سهام زباشد، ربوی مثالً) باشد شعرعی  موازین طبق و مربوطه مقررات رعایت با اگر ایران، از خارج های

 .زدارد اشکاح ،(زباشد خوک و شراب مازند حرام، فلاایت دارای

 ارایه مدارک جللی برای دریافت وام 

زیسعععت حتی برای زیعاز ضعععروری، برای  گرفتن وام بعه بازک مدارک جللی اراگه کرد و در آن پوح     جعایز  .571

 توان تصرف کرد. ز ی

 کوتاهی در پرداخت بدهی و اقساط 

 تکوتاهی در پرداخت بدهی و اقساط درحاح دارا بودن، حرام اس .571

 

 موارد ملامله صمیح

 ارتند از: ملامله ازواعی دارد که برخی از موارد صمیح آن عب .572

 پیش خرید -

 زسیه -

 زقد -

 طال در مقابل طال -

 در امد حاصل از فااگیری 

 .ستیز زیجا قیطر نیزدارد و درآمد از ا یاعتبار شرعگیری فاح .573

 تصرف در طالی گرویی

 توان تصرف کرد. در طالی گرو گذاشته شده ز ی .574

 تصرف در منزح میت مدیون 

 کردتوان تصرف در منزح میت بدهکار ز ی .575

 پرداخت بدهی بدون اجازه بدهکار 

پرداخته  که یگرفتن مبلل یحق مراجله به بدهکار برا، پردازدیاو را م یکه بدون اجازه بدهکار، بده یفرد .576

 را زدارد.

 امواای که باید به صاحبش بر گردد
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 وزد.زده شرشوه، دس تزد کارحرام، ماح سرقتی و قرض از امواای هستند که باید به صاحبازشان بازگردا .577

 تفاده از کاالی زسیهسا

 توازد از کاالی زسیه استفاده کند. مکلف می .578

 قرض دادن به دیگران 

 قرض دادن از امور مستمب است.  .579

 یجنس دزد دیخر

 .بودن آن مط ون باشد حرام است یکه فرد از سرقت یدر صورت یجنس دزد دیخر .581

 

 شرایط ماح مورد اجاره 

 برای اجاره دادن چیزی الزم است آن چیز دارای شرایط زیر باشد:  .581

 غصبی زباشد -

 موجود باشد -

 با مصرف ت ام زشود -

 مدت اجاره تلیین شود -

 ربای جایز 

 ربا میان زن و شوهر و پدر و فرززد جایز است. .582

 ازوم پرداخت با درخواست طلبکار 

 پرداخت بدهی با وجود درخواست و دارایی به طلبکار واجب است.  .583

 غش در ملامله

 غش در ملامله و فروختن جنس مخلوط از مرغوب و زامرغوب به زام جنس مرغوب حرام است.  .584

 ازهیقطلات زو در را یاستفاده از قطلات دست دوم به جا

 ی حرام است. ن اطالع مشتربدو، ازهیقطلات زو در را یاستفاده از قطلات دست دوم به جا .585

 ربا دادن و ربا گرفتن

 ربا دادن و ربا گرفتن حرام است. .586
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 افزایش زاگهازی قی ت در بازار 

زشعععده  نییتل ی تیاگر از طرف دوات ق، ابدی شیافزا یموجود در ملازه به طور زاگهاز یکاالها  عت یاگر ق .587

 زدارد. یاشکاا یعادالزه فلل  تیباشد فروش آن به ق

 مصادیق احتکار 

 احتکار با شرایط زیر حرام است:  .588

  تیق شیبا هدف افزا یزگهدار -

 مردم ازیمورد ز یبودن کاال ابیک  -

 ع وم مردم جتاجیما یکاالها -

 کسب و کار مکروه 

 خرید و فروش گندم و جو، کفن فروشی، زرگری و قصابی از مشاغل مکروه هستند. .589

 فسخ ملامله جنس گرازتر از قی ت متلارف 

 د، میتوان ملامله را بر هم زد. شو یداریگرازتر از مل وح خر یلیجنس خاگر  .591

 مساعدت در ح ل و زگهداری شراب

ح ل شعععراب، حرام و باطل  یبرا ونیاجاره دادن کام ایفروش شعععراب  ای یزگهدار یاجاره دادن ملازه برا .591

 است.

 دخل و تصرف در اصل ملک  

 با اجازه صاحبخازه باشد. دیدر اصل ملک با رییهرگوزه دخل و تصرف و تل .592

 مصاامه بدون اذن مااکفضوای بودن 

 یو منوط به اجازه مااک اصل شودیممسوب م یفضوا رد،یصورت گ یاگر مصعاامه بدون اذن مااک اصعل   .593

 است. نیچن عیاست؛ چنازچه در ب

 شرایط دو طرف صلح  

 و عدم حجر داشته باشند. اریعقل، قصد، اخت بلوغ، دیمصاامه با نیطرف .594

 کم فروشی در ملامالت 

 کم فروشی از گناهان کبیره و حرام است. .595

 مصادیق خیار فسخ
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 از مواردی که خیار فسخ وجود دارد عبارتند از:  .596

 کاال یمخف بیع. 

 بدون اطالع قبلی بازار  تیبه ده برابر ق دیخر. 

 اصل یبه جا یفروش قطله تقلب. 

 ملاملهض ن فروشنده به شرط  یبندیپا عدم. 

 

 

 او بدون اذن یفروش مپلک دیگر

بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد یا فرززد مااک  یبدون اذن او فضوا یفروش مپلک دیگر .597

 .شودیبر آن ملامله مترتّب ز  یباشد، بنا بر این تا مااک اجازه زدهد الر

 تصرف در ماح غیر بدون اذن

 تصرف در ماح غیر بدون اذن جایز زیست.  .598

 اذن مااک  بدونملامله ماح دیگران –اذن شوهر  بدون ه سرملامله ماح 

اگر ه سععر  یبوده و مااک حق فسععخ آن را دارد حت یبدون کسععب اجازه از آزها فضععوا گرانیملامله ماح د .599

 باشد.

  کسب در امد از کفن فروشی –ملامله با افراد پست  –مکروهات کسب 

هات از مکرو گرانیورود به ملامله دو  ملامله با افراد پستی قرار دادن و سالخی و کفن فروششلل خود را  .611

 کسب است. 

 ممل مصرف تسهیالت خرید کاالی منزح 

 تسهیالت خرید کاالی منزح را فقط باید در ه ان مورد مصرف کرد.  .611

 در صورت عدم زیاز وام گرفتن 

 مکروه است، به آن اجیوام گرفتن بدون احت .612

 شرط در مصرف وامتخلّف از 
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 یواقلاً قرض باشععد و شععرط کند که حت اً باید در مورد خاصعع   دهدیاگر آزچه را که بازک به اشععخاص م .613

رمایه به عنوان س کندیمصرف شود، تخلّف از این شرط جایز زیست، و ه چنین اگر آزچه را که از بازک دریافت م

که بازک به خاطر آن پوح را در اختیار او گذاشته  یآن باشد، حق زدارد آن را در غیر کارمضاربه یا شراکت و مازند 

 است، مصرف ز اید.

 وواجب  قرض مکروه

 یک تر است. اابته گاه ازیهم مکروه اسعت. اما کراهتش از حاات عدم ز  ازیدر صعورت ز  یقرض کردن، حت .614

آبرو و امثاح آن، منوط  ایاست که حفظ جان  یمواردو آن  شودیاسعت که قرض کردن واجب م  ادیقدر ز آن ازیز

 به قرض کردن باشد.

 به ممتاجقرض دادن 

 قرض دادن مستمب مؤکد است؛ به خصوص به شخص ممتاج. .615

 و فروش ترقّه و مواد قابل ازفجار دیخر

 .ستیز زیباشد، جا گرانیو آزار د تیّاگر موجب اذ ،و فروش ترقّه و مواد قابل ازفجار دیخر .616

 مواد ممترقهساخت خریدو فروش و 

و آزار  تیّکه موجب اذ یدر صععورت، هاو فروش آن دیاسععتفاده از ترقّه و مواد قابل ازفجار و سععاخت و خر  .617

 .ستیز زیباشد، جا یاسالم یخالف قازون و مقرّرات زظام ج هور ایماح ممسوب شود، و  ریتبذ ایباشد، و  گرانید

 ردیگ یکه داّاح م یاجرت

 باشد، اشکاح زدارد. یو بنا به درخواست کس زیجا یاگر در برابر ازجام کار ردیگ یکه داّاح م یاجرت .618

 حد مجاز سود گرفتن در ملامالت 

که به حدّ اجماف زرسععیده و بر خالف مقرّرات دوات هم   یزدارد، بنا بر این تا وقت یسععود گرفتن حدّ ملیّن  .619

ا تأمین هایش رکه هزینه یاست که فروشنده به آن مقدار سودافضعل بلکه مسعتمب آن    یزباشعد، اشعکاح زدارد، وا  

 .اکتفا ز اید کند،یم

 تخلف مستاجر از شروط اجاره 

، ندع ل زک ییفروش مواد غذا یبر استفاده از مکان برا یاگر مسعتأجر به شرط مندرج در قرارداد اجاره مبن  .611

 مااک حق فسخ دارد. 

 تلیّن منفلت  در عقد اجاره 



 
  

 

 

12 

 واهدخیکه اجاره کننده م یدر عقد اجاره، زوع منفلت دیدارد، با یکه اجاره داده شده منافع متلدد ی اگر ماا .611

ح ل  ای یمسافرکش یمللوم باشد برا دیبا شعود، یاجاره داده م یلی: اگر اتومبمثاحشعود.   نییمند شعود، تل  از آن بهره

 است. یگریمنظور د ایبار 

 شده در بورس و فروش دیسهام خر

 و فروش شده خ س دارد. دیسهام خر، میو فروش کن دیساح در بورس، سهام خر نیبا درآمد باگر  .612

رده ضععرر ک داریباشععد و خر ادیاگر تفاوت ز، کاال با عکس رتیدر صععورت وجود ملا ینترزتیدر فروش ا .613

 ملامله را بر هم بززد. توازدیباشد، م

 ملامله با بچه زابااغ

 یشععکم ارز یزهایاز چ عیاو باشععد. مگر آزکه مب یو با اذن وا زیهرچند م  ملامله با بچه زابااغ باطل اسععت؛ .614

به  است که پوح را به فروشنده و جنس را یابچه فقط واسطه نکهیا ایها متلارف است. بچه یباشد که ملامله آن برا

 به عکس. ای رسازدیم داریخر

 

 مالک در تمقق تدایس

ح در اظهار ک ا ای بیبلکه مقصععود پوشععازدن ع ،یااسععت. اابته زه هر خدعه بیخدعه و فر یبه ملنا سیتدا .615

واقلا  هکیکه ازسان به آن راغب است. درحاا یاظهار و زشان دادن وصف ایاست که آن ک اح را زدارد،  یکس ای ءیش

 .ستیبه آن ز یکه رغبت یکردن وصف یمخف ایآن وصف وجود زدارد. 

 ملامله بر پایه تدایس 

 ایدر ملامالت حرام است، ملامله سیتدا نکهیشعود، با توجه به ا  ریدر ملامله، اج سیتدا یبرا یاگر کسع  .616

 حرام است. زیواقع شده ز سیتدا نیکه بر ا

 کسب در آمد از راه کهازت و پیشگویی .617

 کسب در آمد از راه کهازت و پیشگویی حرام است. .618

 مااک جواهرخارج شده ازدریا

 است که آن را خارج کرده است. یماح کس، شودیخارج م ایکه از در یجواهر .619

 حرام یهاماه هید

 .ماه ها ست ریاز سا شتریسوم ب ک، یحرام یهاماه هید .621

 فسخ عقد ض ان 

 .توازد آن را فسخ کند. یقابل برهم زدن( و ضامن ز  ریاست الزم )غ یض ان عقد .621
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 ملامله فارکس

 ملامله فارکس ملامله غیر واقلی و باطل است. .622

 و فروش در مسجدخرید 

 خرید و فروش در مسجد مکروه است. .623

 فسخ ملامله قبل خروج از بنگاه 

 قبل از خارج شدن از بنگاه می توان ملامله را فسخ کرد. .624

 احکام حریم دیگران 
 شخصی  ملازه میمنع پارک خودرو در حر

 ملازه اش شود، مگر در صورت سد ملبر میتوازد مازع پارک خودرو در حر یز  یکس .625

 بررسی تلفن ه راه اقوام

 ، بدون اجازه آزان جایز زیست. کیدرجه  ، حتی فامیلتلفن ه راه اقوام یبررس .626

 

 یچارچوب ضوابط و مقرّرات قازوز خارج ازتفمّص و تمقیق 

 یکارمندان و غیر آزان توّسععط مأموران رسعع   یزسععبت به کار ادار یو تمقیق قازوز یمبادرت به امر بررسعع .627

تجسعععس در کار دیگران و یا تمقیق  یاشعععکاح زدارد وا یچارچوب ضعععوابط و مقرّرات قازوزتفمّص و تمقیق در 

آن مأموران هم جایز  یبرا یزوزکشعف اسعرار آزان در خارج از حدود و ضوابط قا   یدراع اح و رفتار کارمندان برا

 زیست.

 در برابر دیگران یو شخص یکشف و بیان امور خصوص

ا مربوط به افراد دیگر هم باشد و ی یدر برابر دیگران اگر به زمو یو شعخص  یکشعف و بیان امور خصعوصع    .628

 موجب ترتّب مفسده شود جایز زیست.

 به حریم خصوصى اشخاص بدون اجاز تجاوز

ورود به حریم خصوصى اشخاص بدون اجازه، شرعاً جایز زیست، اگر چه عنوان تجسّس بر آن منطبق زباشد؛  .629

 ورت مخفیازه شرعاً حرام و ازتشار آن حرام دوم استو گرفتن فیلم و عکس و مازند آن به ص


