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 :است نوع پنج بر میدهد انجام(شرعی بلوغ حد) مکلف شخص که کارهایی شافعی امام فقه مطابق   

 :فرض یا واجب.1

 مبارک ماه ی روزه و گانه پنج نمازهای:مانند دارد مجازات آن وترک ،ثواب آن دادن انجام که است کاری

 رمضان

 (:سنّت) مستحب.2

 روز ی روزه:مانند.ندارد مجازات آن ترک ولی است ورسول خدا قبول مورد آن دادن انجام که است کاری

 تراویح نماز و قربان عید ی عرفه

 :حرام.3

 دروغ و دزدی:مانند. دارد مجازات دادن انجام که است وکاری است واجب درمقابل

 : مکروه.4

 حمام در خواندن نماز:  مانند. است بهتر آن ندادن انجام ولی ندارد مجازات آن دادن انجام که است کاری

 (آفتاب طلوع بعداز صبح نماز)آفتاب طلوع از بعد خواندن نماز یا

  مباح.5

 افزایش برای حالل وتجارت معامالت:  مانند.  است مساوی آن وانجام ندادن دادن انجام که است کاری

 عادی گردشهای به ورفتن مسافرت ومال، سرمایه

 ( شرعی مسایل وچگونگی کیفیّت حکم)                                    

 :باشد زیر حکم5از یکی شودتابع می صادر مسلمانان از که کاری هر بدانیم باید

 صحیح.1

 و( پدر) ولی وحضور ازدواج: مانند( پیامبر وحدیث قرآن)شود می اجرا وشرع دین مطابق که دستوراتی 

 .شاهد دو

 باطل. 2

  شرع خالف معامله: مانند. است وشرع دین خالف که دستوراتی
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 سبب.3

 . شود می دست قطع سبب که کردن دزدی:مانند.شود می شرعی حُکم اجرای علت که چیزی یعنی

  شرط.4

 باطل نماز باشیم نداشته وضو اگر)وضو:مانند. است باطل دوم ی مسئله نباشد اوّل ی اگرمسئله یعنی

 (است

  مانع.5

 از را فرزند که خود پدر کشتن مانند:مانند کند، می دیگری شرعی حکم از جلوگیری که است حکمی 

 .کند می محروم ارث

 ( کیست؟ مکلّف و چیست تکلیف)                              

 (مکلّف و تکلیف)                                

    

 تکلیف

 وسنّت فرض عنوان به( ص)پیامبر ی وبوسیله خدا طرف از که وعملی عقیدتی واحکام دستورات به

 .  گویند می باشد؛تکلیف الزم برانسان

 گویند می مکلّف باشند داشته را زیر شرایط که ودختری پسر به

 . باشد می سالگی9 دختران بلوغ وسن سالگی 15 پسران بلوغ سن. باشد بالغ.  1

 ( نباشد ومجنون دیوانه()  باشد سالم)  باشد عاقل .2

 نداشته هم با را واللی کوری کَری، صفت 3)  باشد داشته را دینداری وتوان قدرت یعنی. باشد قادر .3

 (  باشد

 (الدّین فی اِکراهَ ال)نباشد وتحمیل وتهدید اجبار روی از یعنی. باشد آزاد .4

 (      مطّهرات)                                           

 عبادات انسان، روانی پرورش برای پذیرند،خداوند اثرمی یکدیگر از انسان وروان جسم اینکه به باتوجه

 خدا:  فرموده(  ص) پیامبر. است فرموده امر نیز را بدن وپاکی نظافت آن به رسیدن برای است؛ داده قرار را

 . دارد دوست را ،پاکیزگی است ،پاکیزه دارد دوست را پاک ، است پاک
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. گیرد می انجام آنها ی بوسیله(  پاکی) طهارت که هستند چیزهایی آن و ها کننده پاک یعنی:مطهّرات

 : است نوع 3 بر آبو است آب ها کننده پاک ازمهمترین

 اصالا  آن وطعم وبو باشد،رنگ نشده حل آن در چیزی و است خالص که آبی:(مطلق)کننده پاک آب.1

 چشمه،رودخانه،چاه آب است ممکن مطلق آب.مطلقمیگویند راآب آب نوع این.باشد نکرده تغییر

 وبال جایز نوشیدن برای و فرایض وادای وضو برای ها آب نوع این. باشد یاتگرگ یخ ذوب دریا،باران،آب

 .است مانع

 وهیچ مانده محفوظ ولی شده استعمال غسل یا دروضو که(قُلّتین) قلّه دو کمتراز است آبی:پاک آب.2

 نمی رانجس انسان اما نیست جایز دینی فرایض انجام برای آبی نشده،چنین مخلوط آن با نجاستی

 موادپاک شدن مخلوط ی واسطه باشدامّابه هم یابیشترازدوقلَّه(قُلَّتین)دوقلّه ی اندازه به آب هرگاه.کند

 است؛امابه پاک آب آن باشدبازهم تغییرکرده آن وبویاطعم اینهارنگ وامثال قندونمک:کنندهمانند

 .  خورد دردوضونمی

 (شافعی امام فقه مطابق)قُلَّتین کُریا آب                          

 وزن نظر از که ازآبی است عبارت وآن است زیاد آب شرعی میزان.نامند راکُرنیزمی آن(دوقُلّه)قُلَّتین

 عبارت باشدویابه معمولی ابعادآن،دووجب از هریک وحجم ظرفیّت یاازلحاظ است کیلوگرم211برابر

 .باشد مترمکعب4/1ی اندازه به که است دیگرمقدارآبی

 صورتی به نجاسات به آلودگی ی واسطه به است ممکن کننده یاپاک پاک آب(:آلوده)مُتَنَجِّس آب.3

                                                                   .            گویند مُتَنَجِّس آب آن به که امری،شرعااجایزنیست هیچ برای آن استعمال درآیدکه

 (  نجاسات)                                                          

 :است نوع 5بر نجاسات

 خون ببریم را آنها اگررگ دارند،یعنی جهنده خون که گوشتی حرام های وحیوان انسان ومدفوع ادرار.1

 ...و ،روباه گربه،موش مثل جهد می بیرون

 ...و گوسفندوگربه مثل دارند جهنده خون که وحیواناتی انسان وخون مردار.2

 ی کننده مست مایع وهر مشروب یا شراب.4.کنند می زندگی درخشکی که وگراز وخوک سگ.3

 .باشند که نامی هر با الکلی مشروبات تمام دیگرمانند
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                        خوار شترِنجاست عرق.5

 ( غُسل) 

 . است غسل موجب آنچه خاطر به بدن تمام شستشوی از است عبارت غسل

 یا آفتابه)ی رابوسیله آب ویا میروند یازیردوش غسل آوردن جا به برای که کسی چیست؟ ترتیبی غسل

 اوّل یعنی گویند، می ترتیبی ریزد،غسل می یا  میکند جاری خود بربدن( پالستیکی ظرف یا جام

 .شویند می را بدن چپ سمت وسپس راست سر،بعدسمت

 می فرو رودخانه یا حوض در را خود بدن تمام غسل آوردن جا به برای که کسی چیست؟ اِرتماسی غسل

 .  گویند می اِرتماسی غسل غسل، نوع این به ،که شوید می را وخود برند

 ( غسل موجبات) 

 مُحتَلِم.3.پذیرند می را اسالم دین تازه که کسانی برای(  شدن مسلمان) اسالم دین پذیرفتن. 2مرگ.1

 شدن

 (شافعی امام فقه در غسل واجبات)

 (   دورکنم خور از اکبررا حدث دارم نّیت.  )نیّت.1

 .باشد موجود اگر بدن از ظاهری وپلیدی آلودگی نمودن برطرف.2

 ( 3)                                                                    مو ، ،ناخن پوست از بدن تمام به آب رسانیدن.3

 (شافعی امام فقه در غسل مستحبّات)                              

 روبه.4ازغسل وضوقبل گرفتن.3(ریختن بینی در آب)استنشاق.2( کردن غرغره دردهان آب) مضمضه.1

 اعضاء تمام بر مالیدن دست.6بدن روی از وآلودگی چرک نمودن برطرف.5 ایستادن قبله

 طرف بعد راست طرف اوّل) ترتیب.9(اعضاء دربین نیانداختن فاصله) مواالت.8مرتبه3تا تکرارشستن.7بدن

 (                                              موها میان انداختن ودست انگشتان به آب رسانیدن) تخلیل.10(راشستن بدن چپ

 (وضو واجبات)

 مسح.4 تاآرنج هردودست شستن.3 گوش هردو مابین پهنای وبه چانه آخر تا صورت تمام شستن.2 نیّت. 1

 پا قوزک تا هردوپا شستن.5(  شود مسح سر چهارم یک1/ 4)  ازسر قسمتی

 ( وضو های سنّت) 
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 ریش کردن خالل.5 واستنشاق مضمضه.4 زدن مسواک.3 تامچ هردودست شستن.2 اهلل بسم گفتن.1

 گوش دو هر مسح.8 سر تمام مسح.7 وضو اعضای بارشستن سه. 6 انگشتان با انبوه

 ( وضو مستحببات) 

 دراحادیث که دعاهایی خواندن.3 نگرفتن افراددیگرکمک وضواز اعضای درشستن.2 بودن قبله روبه.1

 کنندگان خدایامراازتوبه:یعنی( المُطَهَّریِن مِنَ جَعَلنِی وَ التَوَّابیِن مِنَ اجعَلنِی اَللّهُمَ) مانند است شده وارد

 .قراربده وازپاکان

 ( وضو مکروهات) 

 سخن وضوبیهوده درهنگام.3آب درمصرف کردن اسراف.2صورت به پاشیدن یاآب زدن رابرصورت آب.1

                           گفتن

 ( میکند باطل را وضو که چیزهایی)                  

 ودیوانه مستی) عقل زوال.3 خواب.2...( و ادراز،مدفوع،بادشکم)آدم وعقب ازجلو هرچیزی شدن خارج.1

   ومردنامحرم زن پوست خوردن هم وبه تماس.4(وبیهوشی شدن

 ( تَیَمُّم) 

 فردضررداشته برای ازآب یااستفاده است نمازتنگ نباشدیاوقت آب به دسترسی که درجایی یعنی تیمُّم

.                                                 کشیم می ودستها ضورت به مالیده پاک خاک خودرابه دستهای مخصوص باشرایط.باشد

(4) 

 ( آنها وویژگی تیمّم خاک شرایط) 

 مانندزعفران نشده مخلوط باغیرخاک.3غبارباشد ودارای نرم ی ماسه.2غبارباشد ودارای پاک خاک.1

 (زنیم کنارمی بادست را شده استفاده خاک هردفعه)باشد کارنرفته دیگربه طهارت برای.4وآرد

 ( تیمّم ارکان) 

 چگونه                               آرنج تا هردودست مسح.3صورت مسح.2تیمّم قصد غباربه یا خاک برداشتن.1

. هردودست برای ضربه ویک صورت برای ضربه یک.گیرد می انجام ضربه2 با گیرد؟تیمّم می صورت تیمّم

 کف2هر وباردوم زنیم می چانه تاانتهای گرفته پیشانی از زنیم، می غبارآلود پاک برخاک را دستها باراول

 با وسپس را راست دست چپ، ابتدابادست کنیم می مسح تاآرنج وازسرپنجه زنیم می برخاک راباز دست

 .کنیم می مسح را چپ ،دست راست دست
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 ( کند می باطل را تیمّم که چیزهایی) 

 بدگشتن وازدین کفرکردن.2کند می نیزباطل را تیمّم کند می راباطل وضو آنچه.1 

 .                                  میشود تیمّم انجام موجب که معذوراتی دفع.4 نمازکردن به ازشروع قبل آب پیداشدن.3(مرتدشدن)

 ( اقتدادرنمازجماعت برای شروطی)                                 

 امام صدای یاشنیدن دیدن ی بوسیله ماموم.3  امام بر موم ما نبودن مقدم.2(    جماعت نیّت) اقتدا نیّت.1

 هردودریک وماموم امام.4. باشد داشته آگاهی امام( وسجود رکوع)انتقاالت دیگربه کسی ی وسیله به یا

 انجام جلوترازامام را ارکان «نماز، ارکان درانجام یعنی)ازامام ماموم نکردن وسرپیچی تخلّف.5. باشند محل

 .نخواند نماز ازامام جلوتد یا( ندهد

 ( نمازجمعه شرایط) 

 انجام جمعه اهل ومسکن محوطه در جمعه نماز اقامه محل.2. گیرد انجام ظهر نماز وقت در باید.1

 قبل دیگری ی جمعه.3 (نیست درست شهر از خارج یعنی)اقامت محل روستای یا شهر شود؛درمسجد

 همزمان هردو یعنی مسجد دو تکبیردر 2 نبودن مقارن)باشد نگرفته انجام باآن همزمان ویا جمعه ازاین

 خطبه 2 خواندن.5( نفرکمترنباشد40)گیرد انجام جماعت به.4( شود می باطل جمعه2هر چون نباشند باهم

             .     جمعه ازنماز قبل
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