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  ي چاپ دوم مقدمه

پايـان رسـيد، لـذا از      چاپ نخست اين كتاب در مدت بسيار انـدكي بـه    بايد گفت كه
  ي سودمندي قرار دهد و خالصانه آن را براي مسلمانان مايه  خواهم كه يخداوند متعال م

او بر هر چيزي   ي مسلمانان درگذرد كه نيز از ما بپذيرد و از گناهان ما و نسلمان و همه
  .توانايي دارد

چاپ نخست را در معرض ديد بسياري از اسـاتيد و دانشـجويان علـم و      كه اين بعد از
جهت تكميـل كتـاب، پيشـنهادات و توضـيحات       و از آنان خواستم كهقرار دادم   انديشه

اي از تصحيحات و تنبيهات را پيشنهاد نمودند و از ما  آنان نيز پاره ؛دارند  الزم را عرضه
و سـود آن را تعمـيم دهـم، اينـك       براي بار دوم آن را چاپ نمايم و فايده  خواستند كه

  .انمرس عرض شما مي  ي چاپ دوم را به مقدمه
ايـن كتـاب     اين كتاب ارج نهادند و بيان داشتند كـه   برخي از اساتيد به  گفتني است كه

هـاي   باشـد و همچنـين بـراي دوره    مراكز داخلي و خارجي مناسب مـي دعوت در براي 
هـا و   عنوان منهج درسي در آموزشگاه  توان آن را به آموزشي ابتدايي سودمند است و مي

و دعوي خـارجي قـرار داد و ايـن كتـاب       هاي خيريه سسهؤمدر  و هاي اسالمي مدرسه
  درسـي عرضـه    طبـق معمـول ميـان اذان و اقامـه     ،در مسجدخواهند  مي  براي كساني كه

شـناخت    باشـد كـه   باشد؛ در كل اين كتاب حاوي تمامي مسايلي مي بدارند، سودمند مي
باشد، الزم و ضروري   تهم شاختي ابتدايي را داشبخواهد در مورد اسال  آن براي كسي كه

  .است
  :منماي مي  نكات زير اشاره  پ دوم بهي چا و در مقدمه

موضوعات مهم و قابل نيازي   چاپ قبلي در آن است كه  امتياز اين چاپ نسبت به) 1(
  .باشد و ارزش كتاب حايز اهميت مي  جهت تكميل فايده  ام كه كرده  جا اضافه را در اين
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بودنـد و    اساتيد و دانشجويان علمي پيشنهاد داشته  تنبيهاتي كهتمامي مالحظات و ) 2(
بود، در صـورت موافقـت بـا      هدف مورد نظر از آنان درخواست شده  جهت دستيابي به

  .است  هاي آنان پيگيري شده و اصالحيه  شده  هدف اصلي نگارش كتاب، اضافه
  ي كساني قرار دهـد كـه   هپاداش خير خود را نسيب هم  خواهم كه از ايزد منان مي) 3(

و نصـايح و مالحظـات خـود را بـراي مـا ارسـال         ما يـاداوري نمـوده    راه درست را به
  .آن عمل آنان را در ترازوي نيكيهايشان قرار دهد  خواهم كه از او مي  اند، چنانكه داشته

رحمت، مغفرت و رضايت خود را شامل حـال مـا     خواهم كه از خداوند متعال مي) 4(
بن عبدالكريم بـواردي و پـدر، مـادر، همسـر و بسـتگان ايشـان و سـاير          خ عبداهللاو شي

تيـراژ ايـن     پاداش خير دهد كـه   اين خانوده  خداوند به: گويم مسلمانان قرار دهد، و مي
مسلمانان وقف نمودند و آن را در دسـترس    چاپ و چاپ قبلي را جهت سودرساني به

  .گرداند پاداش نيكوكاران را ضايع نمي  ت كهخداوند اس عموم قرار دادند، و اين
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  پيشگفتار

ونستهديه ونعـوذ بـاهللا مـن رشور أنفسـنا ومـن , نحمده ونستعينه ونستغفره ,إن احلمد هللا
ومن يضلل فال هادي له , وأشهد أن ال إلـه إال اهللا  ,من هيده اهللا فال مضل له ,سيئات أعاملنا

و   و صـحبه  و علـی آلـه  عليـه  صلی اهللا  ورسوله وأشهد أن حممداً عبده ,وحده ال رشيك له
 .سلم تسليام كثريا
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  _  ^  ]  \  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQ         Pl ١: النساء 

 m z  y  x  w  v  u   ¢  ¡  �   ~  }  |  {
¯  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤    £  l ٧١ - ٧٠: األحزاب  

  :اما بعد
  ي مردم و مهاجران تازه بخصوص توده –مردم اين عصر و زمان   واقعيت اين است كه

مسـايل دينـي را بـراي آنهـا       ،روشـي سـاده    بـه   بسيار نيازمند كتابي هستند كه -مسلمان
در   رو طبق شريعتي كـه  نان را از قضاياي ديني نزديك گرداند، تا از اينتوضيح دهد و آ

مخلصـانه و  خداونـد را عبـادت نماينـد و      و سـنت پيـامبر بـدان پرداختـه،      قرآن آمـده 
مـردم    شـود كـه   باعـث مـي    روشي ساده  ، زيرا توضيح اسالم بهرا بپرستند اوگرايانه  حق

رو  ؛ از ايـن ورنـد بياوند و بـه اسـالم ايمـان    دسته دسته و گروه گروه داخل دين خدا ش
  :فرمود علي  خطاب به  شويم كه مند مي بهره همگي از آن سخن پيامبر 
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 ١.»بک رجال واحدا خري لک من محر النعم  الن هيدی اهللا«
اگر خداوند توسط رهنمودهاي شما يك نفر را هدايت دهد، از بهترين دسـتاوردهاي  (

  ).دنيا بهتر است
  ٢.»خري الناس أنفعهم للناس« :فرمود  كه اين و
  ).مردم سود برساند  به  بيشتر  از همه  بهترين مردم كسي است كه(

ي خوشـبختي را بـر روي    دروازه  علم سودمند و عمل صالح تنها كليـدي هسـتند كـه   
  نمايند، كسي كه تضمين مي  كنند و در دنيا و آخرت رستگاري را براي بنده انسان باز مي

خيـر و سـود واقعـي      عمل صالح توفيق بيابد، بـه   باشد و به  برده  ش سودمند بهرهاز دان
است، و اگر انسـان مسـلمان     و سعادت دنيا و آخرت را براي خود رقم زده  دست يافته

هـاي صـالح را    مردم تكميل نمايد، معاني خير و نشانه  آن را با نشر دانش و انتقال آن به
برسـد،    هر جا كـه   نفع و سود خود را به  كه  مانند باراني شدهاست و ه  كمال رسانده  به

همـين    علمـاي تالشـگر در طـول تـاريخ بـه       ياداوري است كـه   دهد؛ الزم به انتقال مي
  .اند صورت عمل نموده

  درخواست برخـي از دانشـجويان بـه     پيش رو داريد بنا به  كتابي كه! ي گرامي خواننده
و مختصر مسايلي ضـروري بـراي مسـلمان از      روشي ساده  به  كه  ي تحرير درآمده رشته
ي اين كتـاب   است، خواننده  را در ضمن گرفته... ، عبادات، آداب، اخالق و  عقيده: قبيل
تواننـد در مـورد    مسلمان نيز مي  يابد و افراد تازه بينشي واضح از دين اسالم دست مي  به

                                           
  . متفق عليه 1
طبراني در االوسط .  داشته  حسن بودن آن اشاره  به  كه) 2/9(الجامع الصغير، سيوطي ). 2/23(مسند الشهاب  2
  ). 1/132(مجمع البحرين ). 6/368(

  .شدبا حديثي حسن مي  كه  و در مورد آن بيان داشته  نقل كرده) 426:ش (الباني اين حديث را در صحيح خود 
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مند شوند، و دعوتگران  عي ابتدايي از آن بهرهعنوان مرج  احكام، آداب، اوامر و نواهي به
ي  كننـد و آن را در دسـترس همـه    مـي   ساير گويشهاي ديگر ترجمه  نيز اين كتاب را به

انـد،   ي آن در آمـده  دايـره   بـه   ال دارند و تازهؤدر مورد اسالم س  دهند كه كساني قرار مي
دهد و بـر منحرفـان و    بخواهد توسط اين كتاب، هدايت مي  پس خداوند هر آن كس كه

خيـر    دارد، اميدوارم اين كتاب كليدي براي ورود به گمراهان نيز اتمام حجت را برپا مي
در   ي كسـاني كـه   ترقي و صالح دست يابنـد و همـه    و نيكي باشد و مردم توسط آن به

  .پاداش و ثواب خداوند نايل گردند  اند به نشر اين كتاب شركت داشته
ي اسـاتيد و   تشكر و قدرداني خود را تقديم همه  دانم كه الزم مي  دمهو در پايان اين مق

و تنظيم ايـن كتـاب مـرا      هاي نيك خود در تهيه با نصايح و نظريه  دانشجوياني نمايم كه
  .سازي اين كتاب از هيچ كوششي دريغ نورزيدند ياري دادند و در راستاي چاپ و آماده

در راستاي صالحيت مـردم و    را هدايت دهد كهي ما  خواهم همه از خداوند متعال مي
آگاهي از دين را بر ما ارزاني دارد و   خواهم كه مملكت قدم برداريم و همچنين از او مي

او اسـت و بـر آن نيـز      اخالص را در گفتار و كردارمان برقرار سازد، زيرا اين مربوط به
  .توانايي دارد
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  شريعتي كامل

از روي مهربـاني و شـفقت خـود، پيـامبري      دخداون  واضح و آشكار است كه )1(
هـا و   از تـاريكي  آنـان را تـا   ي بشري فرستاد، را براي جامعه همچون حضرت محمد

و ايشـان  آورد بيـرون   ييي ايمان و دانايهاي كفر و ناداني به سوي نور و روشنا گمراهي
   .گرداند را به راه راست رهنمود

، بـت و   بـود  و ناداني آن را فـرا گرفتـه   جهل  كهظهور كرد اي  در جامعه پيامبر )2(
بـر    كـه  اين ند و بدون سبب ياودنم گور مي  به  د، دختران را زندهكردن صنم را عبادت مي

ـ  خـونريزي مـي    اثر وجود كوچكترين سـبب دسـت بـه    د، زنـدگي سـخت و پـر از    زدن
ـ  مشكالتي را سـپري مـي   دسـت كاهنـان و طاغوتيـان      د و قضـاوتهاي خـود را بـه   كردن

 .نددسپار مي
توسط او مردمان  خداوند  اين پيامبر ارجمند را فرستاد، پيامبري كه خداوند )3(

سوي روشـنايي    از تاريكي كفر و شرك به: سوي روشنايي بيرون آورد  را از تاريكيها به
سوي روشنايي علم و دانش، از تـاريكي    ايمان و توحيد، از تاريكي ناداني و گمراهي به

سوي   وشنايي عدالت و نيكوكاري، از تاريكي پراكندگي و اختالف بهر  ستم و تجاوز به
سـوي روشـنايي     روشنايي اتحاد و همبستگي، از تاريكي خـود محـوري و اسـتبداد بـه    

سـوي روشـنايي تـوانگري و رفـاه،       فروتني و مشورت و از تاريكي فقر و تنگدستي به
  :بيرون آورد  عادتمندانهسوي روشنايي زندگي س  آنان را از تاريكي مرگ به  بلكه

 m  t  s         r  q   p  o  n  m   l  k  j  i  h  g
 z  yx  w  v  u     �  ~  }  |  {l ١٢٢:األنعام   

بـا اعطـاء   (اي بوده است و ما او را  مرده) به سبب كفر و ضالل همچون(آيا كسي كه (
ايـم كـه در    فرا راه او داشـته ) ناز مناره ايما(ايم و نوري  زنده كرده) ايمان در پرتو قرآن
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و چشم او را روشنائي ، گوش او را شنوائي، زبـان او  (رود  پرتو آن، ميان مردمان راه مي
مانند كسي است كه بـه  ) بخشد  را توان گفتار، و دست و پاي او را قدرت انجام كار مي

او را در خـود   هاي انباشته ظلمتكـده كفـر   و توده(گوئي در تاريكيها فرو رفته است  مثَل
و از آن ) تكاني از او برجـاي نهـاده اسـت    انديشه و بي جان و بي بلعيده است و شبح بي

كـه خداونـد ايمـان را در دل ايمانـداران     (تواند بيرون بيايد؟ همـان گونـه    تاريكيها نمي
اعمال كافران در نظرشـان  ) آراسته است، كفر و ضالل را در دل ناباوران پيراسته است و

  ).لوه داده شده استزيبا ج
ي كمـال   درجـه   را به  خداوند توسط اين پيامبر دين را كامل گرداند و اخالق پسنديده

هـيچ شـريكي را     فرا خواند كه سوي عبادت خداوند  بندگان را به  رساند، پيامبري كه
  :جايي آورند  ي رحم را به براي او قايل نشوند و با پدر و مادر خود نيكي كنند و صله

 ١»إن اهللا كتب اإلحسان عىل كل يشء«
  ).نيكويى را درباره هر چيز واجب نموده است دهمانا خداون(

ي خدا بازگردانند و  خدا و فرستاده  موارد اختالفي خود را به  و همچنين دستور داد كه
  .داوري را از او بخواهند

چنگ فرا زدند و بـا   پيام الهي داشتند، بدان  نسبت به  شناختي كه  به  گذشتگان با توجه
 را همراهي كردند، اما جـاي بسـي شـگفت اسـت     كمال احترام و نهايت دقت، تعاليم آن

بنـد و   تـا  مـي  بسياري از مردم اين عصر و بوم از تعاليم اين شريعت كامل رويي بر  كه اين
تنـاقض آن از    افزاينـد كـه   قوانيني وضعي را بـدان مـي    كه اين را با ديگري تبديل و يا آن

رو  باشـد، از ايـن   ظاهرش هويدا است و آثار فاسد آن براي همگان واضح و روشن مـي 
فكـر    نمايند؛ زيـرا همـه   دهند و ديگري را جايگزين آن مي را تغيير مي بسياري اوقات آن

                                           
  .از شداد بن أوس) 2/1548(مسلم )  1(
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و رأي قبلي اسـت،    و رأي او در خصوص مصالح و مفاسد، بهتر از نظريه  كنند نظريه مي
سـان تـا    آورد، و بـدين  وجود مـي   تبديالتي را در آن به سپس طبق رأي خود تغييرات و

ي ذهن اسـتمداد جويـد بـا تغييـر و تبـديل       هاي افكار و زباله قوانين از تراشه  روزي كه
اما شريعت اسالمي با هر زمان و مكـاني سـازگاري دارد و درخـور آن    . باشد مي  مواجه

ي طيفهـا را   ايت كمال، حقوق همهگذرد، اما در نه قرن بر آن مي  باشد، اينك چهارده مي
پيروان اين   بينيم كه رو مي نمايد، از اين مناسبت آن قدم فرسايي مي  و به  محافظت نموده

زنـدگي را سـپري     دين اعم از فرد، ملت و حكومت بـا روانـي آرام و خـاطري آسـوده    
سان عاقل هر ان  زنند، و اين چيزي است كه قانون خود چنگ فرا مي  كنند و محكم به مي

  .اند و منصفي بدان قايل است و بيگانگان و مخالفان نيز بدان اعتراف نموده
چنين مفـاهيمي  از نويسندگان، هاي بسياري  در ضمن مقاالت و نوشته  گفتني است كه

در   برخـي از مسشـترقين عـاقلي كـه      ايم، واقعيت اين است كـه  كرده  و مطالعه  را شنيده
رشد :  اند كه از براي سياست، اعالم داشته  اند نه قدم نهاده يتراستاي بيان حقيقت و واقع
باشـد و از طريـق اسـپانيا و از     از نور و روشنايي اسالم مـي   و ترقي جديد اروپا برگرفته

  .ها از مسلمانان گرفتند، بدان دست يافتند در جنگ  طريق كتابهايي كه
برود فضايل را با خود   هر جا كه  و بهيابد  اسالم از آفريقا امتداد مي: گويد قيس تيلر مي

هـاي آن و دليـري و    بخشـش، پاكـدامني و دسـتگيري از نشـانه      برد؛ گفتني است كه مي
  .باشد شجاعت از نتايج آن مي

آنـان داراي روشـي     اسـت كـه    ديگران اين  امتياز مسلمانان نسبت به: گويد كونتنس مي
هـا و   وصـاياي قرآنـي آن را در درون آن    باشـند، كـه   مي  و اخالقي شرافتمندانه  برجسته

، اما ساير مردم بر خـالف مسـلمانان در پرتگـاهي كلـي بسـر       وجود آورده  اجدادشان به
  .برند مي
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باشد، زيرا آنان در هر حـال   از مهمترين صفات مسلمانان، عزت نفس مي: گويد باز مي
ول خـدا و خـود   خـدا و رسـ    دستي و توانگري عـزت را فقـط از آنِ   اعم از حالت تنگ

  .بينند مي
اسـت، اگـر وسـايل و      كـرده   اسالم در درون پيروانش نهادينه  اين ويژگي و صفتي كه

سـوي اهـداف     اي آنـان را بـه   انند بزرگترين انگيزهمباشد، ه  امكاناتي را در دست داشته
  .رساند هاي كامل مي تمدني صحيح و پيشرفت

هـاي پابرجـا و    دين اسالم داراي پايـه : گويد ، مي ي فرانسه و هانوتو، وزير امور خارجه
  دسـته   دسته  اين امكان را براي مردم مهيا ساخت كه  باشد و تنها ديني است كه ثابت مي
بـاور بـدان مـافوق      بدان درآيند؛ دين اسالم همان دين با عظمتي است كه  گروه  و گروه

ي خـاكي يافـت    در ايـن كـره  و كنـاري    باشد، هيچ گوشه اديان ديگر مي  ساير باورها به
  .است  جا منتشر ساخته و  قوانين خود را در آن  اسالم بدان راه يافته  كه اين شود مگر نمي

مسلمانان از تعاليم دينـي خـود رويـي برتافتنـد و       كه اين بعد از: اند و برخي ديگر گفته
  نـد كـه  قـوانين متناقضـي رويـي آورد     حكم و احكام آن جاهـل ماندنـد و بـه     نسبت به
ها بود، فساد اخالقي در ميان آنـان شـيوع يافـت و بيماريهـايي از      ي عقل انسان تراويده

روبـرو    و نفرت در درونشان رشد نمود و بـا اخـتالف و تفرقـه     دروغ، نفاق، كينه: قبيل
سـود و ضـرر خـود      خبر گشتند و نسبت به ي خود بي شدند و از احوال كنوني و آينده

در آن بخورند و بياشامندند و بخوابنـد، و    اي قناعت كردند كه زندگي  غافل ماندند و به
  بر عكس اگـر امكـان داشـته     ننمايند، بلكه  در راستاي كسب هيچ فضيلتي با هم مسابقه

  .برسانند، از هيچ تالشي دريغ نورزند  كسي ضرري  به  باشند كه
اي عموم مصالح و عظمت اسالم و شموليت آن بر  سخنان آنان در خصوص اعتراف به

اسـالم    اگـر مسـلمانان بـه     اند كه جلوگيري از مفاسد بسيار فراون است و اعتراف داشته
  و تـرين ملـت   متمـدن   بـه  ،صـورت حقيقـي اجـرا نماينـد      چنگ فـرا زننـد و آن را بـه   
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اسـالم را پايمـال نمودنـد،      كه اين  به  سعادتمندترين امت تبديل خواهند شد، اما با توجه
  بـه   كردنـد كـه    ايـن بسـنده    نام اسالم اكتفا نمودند و به  پايمال گشتند و تنها به خود نيز

  .شوند  عنوان مسلمان خوانده
א 

     אאא 
من و فضيلت آن است كـه دشـ  ، دشمن به فضيلت آن گواهي دادههستند كه فضايلي (

  ).بدان اعتراف نمايد
فضيلت اسالم و جايگـاه    آنان و امثالشان به  اين نداريم كه  حمد خداوند ما نيازي به  به

بينـيم نسـبت    امت اسالم را مي  رو آن را بيان داشتيم كه واالي آن گواهي دهند، اما از اين
نماينـد، و   يطور كامـل بـدان عمـل نمـ      اسالم از دانش ناقصي برخوردار هستند و به  به

اطـالع   پيـروان اسـالم از آن بـي     داننـد كـه   دشمنان اسالم مسايلي را در مورد اسالم مـي 
انـد، امـا    قوانين فاسـد و متناقضـي رويـي آورده     و به  هستند، زيرا مصالح آن را نشناخته

مافوق هر   دهند كه نگرند و براي آن گواهي مي قانون اسالم مي  دشمنان، با ديد احترام به
ضـامن تمـامي     انون بشري است؛ و بدون شك دين اسالم تنها دين صحيحي است كهق

، دين  ختهو مفاسد را از آنان دور سا  نيازهاي بشري است و مصالح آنان را تضمين كرده
  با فطرت بشر سازگار است و ترقي و رشد حقيقـي را بـراي او بـه     اسالم ديني است كه

سازد و تمدن و آزادي حقيقي را  معناي واقعي برقرار مي  گزارد و عدالت را به ارمغان مي
، اخـالص،   دين اسالم دين تالش، مجتمع، ارتبـاط دوسـتانه  . آورد ي وجود مي صحنه  به

احكـام    اسـت و تنهـا بـه     صداقت و دين برافراشتن پرچم دانش، صنعت و فن و حرفـه 
منافع و مصـالح بنـدگان را    تمامي  است، بلكه  عبادات و معامالت اكتفا ننموده  مربوط به

  .نمايد و تا روز قيامت نيز آن را ضمانت مي  در گذر زمان تضمين نموده
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و آگـاهي    جايگاه و حقيقت دينشان نادان مانـده   پيروان اين دين نسبت به  اما متأسفانه
و كلنگ خـود را بـر     دشمني با آن پرداخته  بسياري از آنان به  چنداني از آن ندارند، بلكه

نمايند و اهل غرب   كوبند تا آن را ويران سازند و مسلمانان را از هم پراكنده پيكر آن مي
:  كنند كه ي خود فكر مي عقل فاسد و ديدگاه پوسيده  دهند و به را بر مسلمانان برتري مي

ديـن باعـث عقـب مانـدگي       است، اما بسيار بعيد است كه  عقب انداخته  آنان را به ،دين
تنبلي خو   آنان بر اثر اعراض از تعاليم دينشان عقب افتادند، زيرا به  اشد، بلكهب  آنان شده

  .شدند  با سرگرداني مواجه ،جهل و ناداني قناعت نمودند و در نهايت  گرفتند و به
  اين داشـته   مدعيان اسالم اعتقاد به  ها اين است كه و از بزرگترين انحرافات و گمراهي

هـا   ضـامن تمـامي مصـلحت     است كه  ننموده  قوانيني را عرضه شريعت اسالم  باشند كه
قوانيني ديگر نياز دارند،   اشان به باشد و مردم براي بسياري از قضايا و مشكالت روزمره

  گـردد كـه   ي زيـر محسـوب نمـي    آيـه   عنوان توهين و تكـذيب بـه    آيا چنين پنداري به
  :فرمايد مي خداوند

 m  r  q  p   o  n  m  l  k  vu  t  sl 
 ٣: المائدة 

با عزّت بخشيدن به شـما و اسـتوار   (دين شما را برايتان كامل كردم و ) احكام(امروز (
نعمت خود را بـر شـما تكميـل نمـودم و اسـالم را بـه عنـوان آئـين         ) داشتن گامهايتان

  ).خداپسند براي شما برگزيدم
در خصـوص احكـام     براستي كسي كه! با عظمت و چقدر كامل است  چه! عجب ديني

هـيچ عبـارتي     يابـد كـه   اين دين پابرجا و راستين و شريعت محمدي تأمل نمايد در مي
  يابد كه تواند زيبايي آن را درك نمايد، و همچنين درمي توان توصيف آن را ندارد و نمي

توانـد چنـين قـانوني را پيشـنهاد      صورت كامل گرد آيد باز نمي  ي عقال به اگر عقل همه
زيبايي اين شريعت اقـرار    به  براي عقل كامل و پويا كافي است كه  بايد گفت كهكند، و 
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قـانوني    حال هيچ احدي نتوانسته  تا به  نمايد و در خصوص فضيلت آن گواهي دهد كه
 بدارد؛ قانون الهي يكي از بزرگترين نعمتهاي خداوند  تر و زيباتر از آن را عرضه كامل

سـوي قـانون     آنان را بـه   عمتي بزرگتر از اين وجود ندارد كهباشد و ن براي بندگانش مي
رو بـر آنـان    از ايـن . است  است و آنان را پيرو اين قانون قرار داده  خود رهنمود گردانده

  :است  راه هدايت را برايشان ترسيم نموده  گذارد كه منت مي

 m  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ ´
 ÉÈ  ÇÆ Å Ä  Ã   Í  Ì  Ë  Ê

   Îl ١٦٤: آل عمران  
منّت نهاد و تفضّل كرد بدان گاه كه در ميانشـان  ) صدر اسالم(يقيناً خداوند بر مؤمنان (

كتـاب خوانـدني   (بر آنـان آيـات   ) پيغمبري كه. (پيغمبري از جنس خودشان برانگيخت
و اخـالق   از عقائـد نادرسـت  (خواند ، و ايشان را  او را مي) قرآن و كتاب ديدني جهان

و ) قـرآن و بـه تبـع آن خوانـدن و نوشـتن     (داشت و بديشـان كتـاب    پاكيزه مي) زشت
آموخـت، و آنـان پـيش از آن در     مـي ) يعني اسرار سـنّت و احكـام شـريعت   (فرزانگي 

  ).بودند) ور غوطه(گمراهي آشكاري 
هـا   آن  آيـد و عظمـت آن را بـه    بنـدگانش برمـي    و در خصوص تعريف نعمت خود بر

شـكر و سـپاس     خـاطر هدايتشـان بـه     بـه   خواهـد كـه   نمايد و از آنـان مـي   ي ميياداور
  :در آيند و او را شكر گويند خداوند

 m  vu  t  s  r  q  p   o  n  m  l  kl 
 ٣: المائدة 
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  عجب ديني است اگر مرداني بـراي اجـراي آن وجـود داشـته    : اند برخي از سلف گفته
  1.باشند

                                           
  .شيخ عبد اهللا بن حميد: رسالة كمال الشريعة  1
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  1 مسايل چهارگانه

  :بر ما واجب است  يادگيري چهار مسأله  شما را بيامرزد اين را بدان كه دخداون
  .دانش :نخست

و شناخت ديـن اسـالم همـراه بـا      ، پيامبرشعبارت است از شناخت خداوند  كه
  .داليل
  .عمل بدان :دوم
  .سوي آن  دعوت ديگران به: سوم

  .شود گير انسان مي راه دامن  در اين  صبر و استقامت در برابر اذيت و آزاري كه: چهارم
  :فرمايد مي خداوند  ي قرآن است كه و دليل آن همان سوره

 

C B A 
 m  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

   Q    P  O  N  Ml ٣ -  ١: العصر  

كه سرمايه زندگي انسان ، و فرصت تالش او براي نيل بـه سـعادت   (سوگند به زمان ( 
آورنـد، و كارهـاي    مگر كسـاني كـه ايمـان مـي     .مه زيانمندندانسانها ه )دو جهان است

) در عقيـده و قـول و عمـل   (كنند، و همديگر را به تمسك به حـق   شايسته و بايسته مي
در تحمل سـختيها و دشـواريها و دردهـا و    (كنند، و يكديگر را به شكيبائي  سفارش مي

  )).گردد كه موجب رضاي خدا مي(نمايند  توصيه مي) رنجهائي

                                           
  إمام  محمد بن عبد الوهاب : ثالثة األصول )  1(
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تنهـا   اگر خداونـد : است  ي فوق فرموده در خصوص سوره - اهللا رحمه–امام شافعي 
  .در پي آن، بندگان هدايت يابند  كرد كافي بود كه را نازل مي  همين سوره

بـاب علـم قبـل از قـول و     :  اسـت   در خصوص آن فرموده  - اهللا رحمه–و امام بخاري
  1.عمل

ــه ــل  ب ــن دلي ــه اي ــد  ك ــي خداون ــد م m  â  á   à   ß     Þ     Ý  Ü  :فرماي
ãl ١٩: محمد  

براي گناهان خـود و مـردان و زنـان    . وجود ندارد  قطعا هيچ معبودي جز اهللا  بدان كه(
  ).من آمرزش بخواهؤم

  .است  شده  قول و عمل اشاره  ، سپس به ي فوق ابتدا علم ذكر شده در آيه
  ي ذيـل و عمـل بـه    گانـه  مسايل سهيادگيري   شما را بيامرزد اين را بدان كه خداوند

  :ها بر هر زن و مرد مسلماني واجب است آن
مان را نـازل كـرد، مـا را رهـا و      و روزي  ما را آفريد  كه اين بعد از خداوند :نخست

سوي ما فرستاد و اعالم داشت هر كس از   پيامبري را به  سرپرست جا نگذاشت، بلكه بي
داخـل آتـش    ،و هـر كـس او را نافرمـاني كنـد     شـود  او پيروي نمايد داخل بهشت مـي 

  :گردد مي

 m   ̄ ®  ¬  «  ª      ©   ̈  §  ¦   ¥  ¤    £  ¢   ¡
   ́ ³  ²  ±    °l ١٦ – ١٥: المزمل  

گـواه بـر   ) در روز قيامـت (ايم كه  ما پيغمبري را به سوي شما فرستاده!) اي اهل مكّه((
فرعـون بـا آن    .را فرسـتاده بـوديم   شما است، همان گونه كه به سوي فرعون پيغمبـري 

                                           
  .كتاب العلم) 1/22(صحيح البخاري )  1(
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و به مجازات شديدي (پيغمبر به مخالفت برخاست، و ما هم او را به سختي فرو گرفتيم 
  )).گرفتار ساختيم

  ب و پيامبران فرسـتاده رَّقَي م اعم از فرشته ،كسي  دارد كه خداوند هرگز قبول نمي :دوم
  .د،نشو  او قرار داده عنوان شريك  د و بهنهمراه او عبادت شوي خود،  شده

  ١٨: الجن mn  m  l  k  j  i  h   gl : فرمايد مي زيرا خداوند

  ).كسي را با خدا پرستش نكنيد) در آنها(مسجدها مختص پرستش خدا است، و (
يگـانگي بخوانـد، ديگـر بـراي او       پيروي نمايد و خدا را به از پيامبر  كسي كه :سوم

  عنوان دوست و ياور خود بداند، اگـر چـه    رسولش را بهدشمنان خدا و   جايز نيست كه
  :فرمايد در اين خصوص مي خداوند. از بستگان نزديكش نيز باشد

 m  M  L  K  J   I  H    G  F  E  D  C  B  A
   Z  Y  X  W  VU  T  S  R   Q  P  O  N
  hg  f  e  d  c   b  a   ̀ _  ̂ ]  \  [

 rq  p  o  nm   l  k  j  i    y  x  w  v  u      t   sl 
  ٢٢: المجادلة

مردماني را نخواهي يافت كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند، ولي كسـاني را  (
به دوستي بگيرند كه با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند، هرچند كه آنـان پـدران،   

مؤمنـان، خـدا بـر دلهايشـان      چرا كه. يا پسران، يا برادران، و يا قوم و قبيله ايشان باشند
رقم ايمان زده است، و با نفخه رباني خود ياريشان داده است و تقويتشان كرده است، و 

آنهـا رودبارهـا   ) كاخها و درختان(گرداند كه از زير  ايشان را به باغهاي بهشتي داخل مي
خـدا   خـدا از آنـان خوشـنود، و ايشـان هـم از     . مانند روان است، و جاودانه در آنجا مي

  ).حزب يزدان، قطعاً پيروز و رستگار است! هان . اينان حزب يزدانند. خوشنودند
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   گانه اصول سه

  :اند از شناخت آن و عمل بدان بر همگان واجب است عبارت  اي كه گانه اصول سه
  :شناخت پروردگار  :نخست

ي  سـيله و  وجـود آورد و بـه    را از نيستي بههستي   پروردگار همان خداوندي است كه
آسمانها، زمين، شب،   مند ساخت، و همان ذات اقدسي است كه را بهره آننعمتهاي خود 

  .است  روز، خورشيد و ماه را خلق نموده
عنـوان    را بـه  رويانـد و آن  بارانـد و گياهـان را مـي    از آسمان باران مي  و كسي است كه

رد و كسـي جـز او   اسـتحقاق عبـادت دا    دهد، پس همو است كه روزي بندگان قرار مي
  .نيست  چنين مقامي را شايسته

  :همان اسالم است  شناخت دين كه :دوم

  ١٩: آل عمران m  ml  k   j  i  hl : فرمايد خداوند مي
يعني خالصانه تسليم فرمـان اهللا  (در پيشگاه خدا اسالم ) حق و پسنديده(بيگمان دين (

  ).است) شدن
  :شناخت پيامبر اسالم حضرت محمد  :سوم

  .بن عبدالمطلب بن هاشم  محمد بن عبداهللا: يعني 
خاتم پيـامبران و   ي قريش و قريش نيز از عرب است؛ و محمد هاشم نيز از قبيله  كه

  .ها است افضل آن
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  مراتب دين اسالم

ترتيب تعريف   بهها را  آن  اسالم، ايمان و احسان كه: مراتب دين اسالم عبارتند از
  :نماييم مي

 اسالم) أ(

تسليم بدون قيد و بند در برابـر ذات بـي همتـاي الهـي، فرمـانبرداري      ارت است از عب
  .كامل از فرامين او و خودداري از شرك و مشركان

  :باشد امر الزم و ضروري مي  ي اسالم وجود سه درجه  پس براي رسيدن انسان به
روا و شـريك اسـت و هـيچ فرمـان     خداوند تنها و بي  باشد كه  ايمان داشته  كه اين - 1

  فريادرسي جز او وجود ندارد؛
 و قوانين پيـامبر   گردن خم كند، از فرامين او اطاعت نموده در برابر خداوند - 2

ي اجرا بگذارد، اخباريات او را تصديق و فرامين او را اجرا و از منهيـات او   مرحله  را به
 : فرمايد مي خداوند  كه  گونه گزيند، همان دوري مي

 m t  s  r  q  p    xw  v    ul ٧: الحشر  
آورده اسـت اجـراء كنيـد، و از    ) از احكـام الهـي  (چيزهائي را كه پيغمبر بـراي شـما   (

 ).چيزهائي كه شما را از آن بازداشته است، دست بكشيد
گردانـد؛ و انسـان    قلب و درون خود را از انواع و اشكال گوناگون شرك پاك مي - 3

ي اسـالم   شـود و در دايـره   ركان اسالم، مسلمان ميساير ا  شهادتين و عمل به  با اقرار به
 .گيرد قرار مي

  :است  استوار شده  اسالم بر پنج پايه
  . « و حممد رسول اهللا  اال اهللا  ال اله«ي  كلمه  اذعان به:  نخست
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  . نمازبرپا داشتن : دوم
  . پرداخت زكات: سوم

  .ي ماه مبارك رمضان روزه: چهارم
  .)باشد  آن را داشتهتوانايى بدنى و مالى   كسي كه ي خدا براي حج خانه: پنجم

  

  معني گواهي دادن

گردانـد و   نفي است و انـواع شـرك را باطـل مـي      »ال اله«: ) اال اهللاال الـه (معني   ) أ(
اثبـات    »اال اهللا«. هر معبودي غير از خدا كفـر ورزيـد شـود     نسبت به  شود كه موجب مي

قدرت نيـز تنهـا     كه ، چنانكند اثبات مي ونداست و استحقاق عبادت را تنها براي خدا
  .كسي شايان معبوديت را ندارد پس جز او. در دست او است و شريكي ندارد

ي خـدا   محمد فرستاده  اعتقاد و باور دارم كه ): اشهد ان حممدا رسول اهللا(معني   ) ب(
او اجتنـاب  نمايم و از منهيات  كنم، اخبار او را تصديق مي است؛ پس اوامر او را اجرا مي

 .نمايم گزينم و تنها از طريق شريعت او خدا را پرستش مي و دوري مي

  

  ايمان) ب(

عنصـر    ، او نيـز از سـه   نجات دنيا و آخرت را بدان تعليق نمـوده  خداوند  ايماني كه
  :است  تشكيل شده

  .زبان آن را تأييد نمايد  با  اينكه - 1
 . قلب بدان باور داشته باشد  با   - 2
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برداري افزايش و  ايمان با فرمان. يتها را بر اساس آن تنظيم نمايدو همه فعال  - 3
ي ايمان نايـل گـردد،    درجه  به  كه اين پس انسان براي. يابد با معصيت نيز كاهش مي

  .تحقق برساند  ي فوق را به گانه امور سه  الزم است كه
 :زبان آن را تأييد نمايد  به  كه اين - 1

وجـود نـدارد و    « اهللا«هـيچ معبـودي جـز      و گواهي دهد كـه با زبان اقرار نمايد   كه اين
  .است ي خداوند فرستاده محمد

 :باشد  با قلب بدان باور داشته - 2
ي منافقيني بيرون كشـد   اقرار زبانش را تصديق نمايد و خود را از دايره ،با قلب  كه اين
  :فرمايد در مورد آنان مي خداوند  كه

  m  b  a   ̀ _   ̂     ]  \   g  f  e  d     cl ٨: البقرة  
در . ما به خدا و روز رستاخيز باور داريـم  : گويند اي هستند كه مي در ميان مردم دسته(

 ).آيند صورتي كه باور ندارند و جزو مؤمنان بشمار نمي
  :همه فعاليتها را بر اساس آن تنظيم نمايد -3

حـج  رمضـان و    از، زكـات، روزه اركان اسالم و واجبهاي ديني از قبيل نمـ   كه اين يعني
و از . را انجام دهـد  -باشد  آن را داشتهتوانايى بدنى و مالى   براي كسي كه-ي خدا  خانه
دهـد   انسان در حق پدر و مادرش نيكي انجام مي  آثار و پيامدهاي آن اين است كه  جمله
ي وجـود   انهكنـد و ايـن نشـ    آورد و با مردم نيكو رفتار مي جاي مي  ي رحم را به و صله

  .باشد مي  ايمان در قلب بنده
تأييد قلـب دارد و بايـد     نياز به  شود و بس، بلكه  با زبان گفته  اي نيست كه ايمان كلمه

  كـه   گزارشـي از حسـن بصـري نقـل شـده       فعاليتهاي بدن بر اساس آن تنظيم گردند، به
در   ايمان آن اسـت كـه    هآيد، بلك دست نمي  آرايي و تمني كردن به خود  ايمان به: فرمود

  .شود مي  گزيند و در كردار ترجمه قلب جاي مي
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  ي ايمان اركان ششگانه

  .خدا  ايمان به: نخست
  .فرشتگان  ايمان به: دوم
  .است  خداوند بر پيامبران نازل كرده  كتابهايي كه  ايمان به: سوم

  .ي پيامبران همه  ايمان به: چهارم
ي مـردم را از قبرهايشـان    خداوند همـه   كه اين  به  با توجه روز واپسين؛  ايمان به: پنجم

  :نمايد مي  آورد و آنان را طبق كردارشان محاسبه بيرون مي

  m  b  a   ̀ _  ~  }  |   {  z  y  x  w
   d   cl ٨ - ٧: الزلزلة  

و پاداشـش  (پس هركس به اندازه ذره غباري كار نيكو كرده باشد، آن را خواهد ديـد  (
و هركس به اندازه ذره غباري كار بد كرده باشد، آن را خواهـد ديـد   ). واهد گرفترا خ

  )).و سزايش را خواهد چشيد(
علـم قـديم     بـه   كـه  ايـن  يعنـي . سرنوشـت  و تلخ و شـيرين  خير و شر  ايمان به: ششم
در جهـان    كـه  اين باشيم، و  ثر و قدرت فراگير او ايمان داشتهؤمشيت م  ، و بهخداوند
زير   چه بخواهد شدني است و آن  چه جاري است و هر آن تنها دستور خداوند هستي

قـدر پيامـدهاي     ايمـان بـه    وجود نخواهد آمد، گفتني است كـه   مشيت او قرار نگيرد به
  : باشد، از جمله را دارا مي فراواني
  :فرمايد مي صبر و استقامت در برابر مشكالت، خداوند: نخست
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  m¤  £  ¢    ¡  �     ̄ ®  ¬    «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥
   ̧     ¶  µ   ́ ³  ²  ±°l ٢٢: الحديد  

دهد، مگـر ايـن كـه     پيوندد، يا به شما دست نمي هيچ رخدادي در زمين به وقوع نمي(
به نام لوح محفوظ، ثبت و (پيش از آفرينش زمين و خود شما، در كتاب بزرگ و مهمي 

  ).ساده و آسان استبوده است، و اين كار براي خدا ) ضبط
دارد و   بدان عالقـه   چه روزي، اجل و هر آنرزق و   كه اين اطمينان خاطر در قبال: دوم

  :فرمايد مي پيامبر. است  در سرنوشت او ثبت كرده گيرد، خداوند دنبالش را مي
عِ « بَ رُ بِأَرْ مَ ؤْ يُ وحَ وَ خُ فِيْهِ الرُّ يَنْفُ لُ إِلَيْهِ املَْلَكُ فَ سَ رْ مَّ يُ تٍ  ثُ لِامَ , : كَ هِ لـِ مَ عَ , وَ هِ لـِ أَجَ , وَ قِـهِ زْ تْبِ رِ بِكَ

يْدٌ  عِ سَ يٌّ أَوْ قِ شَ  .)١(»وَ
فرستد تا روح در آن بدمد و فرشـته مـأمور    يسپس خداى تعالى به سوى او فرشته م(

اش، مـدت عمـرش، كـردار و رفتـارش، و ايـن كـه        روزى: است به نوشتن چهار كلمه
  .)بدبخت يا نيك بخت است

 خداونـد   باشد كه ي زير مي اي انحصار اركان ايمان در شش مورد فوق آيهو دليل بر
  :فرمايد مي

 m  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B  A
S   R  Q  P  O  l ١٧٧: البقرة   

تنهـا  (هايتان را به جانب مشرِق و مغـرب كنيـد، نيكـي     چهره) به هنگام نماز(اين كه (
بلكـه نيكـي   ). آيـد  وكردن به خاور و باختر، نيكي بشمار نمـي و يا ذاتاً ر(نيست ) همين

                                           
  .6/303: است  بخاري آن را گزارش داده)  1(
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و پيغمبـران  ) آسماني(كسي است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب ) كردار(
  ).ايمان آورده باشد

  :فرمايد خداوند مي  است كه  قدر اين آيه  و دليل براي ايمان به

 m   ã        â  á  à   ß  Þl ٤٩: القمر   
  ).ايم ر چيزي را به اندازه الزم و از روي حساب و نظام آفريدهما ه(

نشسته  ما نزد رسول خدا: فرمود  كه  روايت شده از حضرت عمر بن خطاب
بوديم كه در اين اثنا مردي خوش قيافه و داراي موهاي زيبا و مرتب با لباس سفيد وارد 

او ديده نمي شد؛ نزديك آمد و  شناخت و آثار سفر نيز در هيچ يك از ما، او را نمي. شد
بيا؛ لذا آن شخص جلو : فرمود رسول خدا. اجازه است بيايم! اي رسول خدا: گفت

 طوري نشست كه زانوهايش با زانوهاي رسول اكرم آمد و روبروي رسول خدا
  : فرمود اسالم چيست؟ رسول خدا : مماس گرديد؛ آنگاه پرسيد

مداً رسول اهللا, وتقيم الصالة, وتؤيت الزكاة, وتصوم شهادة أن ال إله إال اهللا, وأن حم(
 ).رمضان, وحتجّ البيت

اسالم يعني گواهي دادن به اين كه هيچ معبود برحقي جز اهللا وجود ندارد و محمد، «
فرستاده خداست و نيز اين كه نماز بپا بداري، زكات بدهي، ماه رمضان را روزه بگيري 

  .راست گفتي: گفت پرسشگر. »و به حج خانه خدا بروي

ال ؤس  او را ديديم در حالي كه  كه اين شگفتناك شديم از: گويد بن عمر مي  عبداهللا
  1.نمايد كند او را نيز تصديق مي مي

                                           
  ).1/139(صحيح مسلم   1
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  : ايمان چيست؟ فرمود: سپس پرسيد

   .»أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر, وتؤمن بالقدر خريه ورشه«
هـا، پيـامبران، روز آخـرت و خيـر و شـر       خدا، فرشتگان، كتابايمان آن است كه به (

  ).تقديرات الهي معتقد باشيد
  .باشد  اسالم را پذيرفته  كه اين ي ايمان نايل گردد مگر درجه  تواند به و انسان نمي

  

  احسان) ج(

خداوند سبحان را چنان :  كه اين باشد و عبارت است از مي  اي جداگانه احسان پايه
زيرا  .بيند بيني، اگر تو هم وي را نبيني او بي گمان تو را مي ايي كه او را ميپرستش نم

  : فرمايد مي خداوند

 m   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñl ١٢٨: النحل  
همراه كساني ) اش مرحمت و معونت و حفاظت و رعايت همه جانبه(گمان خدا  بي(

را از خشم خدا به دور دارند، و با با دوري از نواهي ، خود (است كه تقوا پيشه كنند و 
با انجام اوامر الهي خويشتن را (با كساني است كه نيكوكار باشند و ) تمام نيرو و قدرت

  )).به الطاف ايزد نزديك سازند
ي اسالم و ايمان  دو مرحله  كه اين ي احسان نايل گردد مگر درجه  تواند به و انسان نمي

  .باشد  را پيموده
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  )بندگي(عبادت 

  
را  خداونـد آن    كردار و گفتار آشكار و نهاني كه  اسم جامعي است براي هرگونهعبادت 

  .دوست دارد و بدان راضي است
  ...نماز، دعا، محبت، خوف، قرباني، نذر و :  عبادت انواع زيادي دارد، از جمله

 ، خداونـد باشـد  جايز است و شايان هـيچ احـدي نمـي    بندگي تنها براي خداوند
   :ايدفرم مي

 m  p  o  n   m  l  k  j  i  hl ٥: البينة  
در حالي كه جز اين بديشان دستور داده نشده است كه مخلصانه و حقگرايانه خـداي  (

  ).بدانند) خود(را بپرستند و تنها شريعت او را آئين 
هر كس يكي از انواع عبادت را براي غير از خدا انجام دهد، در واقـع مرتكـب شـرك    

خداونـد  . مانـد  در آن مـي   براي هميشـه   باشد كه است و اداش وي جهنم مي  اكبر گشته
  :فرمايد مي

 m  c  b  a    ̀    _  ~  }  |  {l ٢٠: الجن  
  ).كنم پرستم و كسي را انباز او نمي تنها پروردگارم را مي: بگو(

m  v  ut  s  r   q  p  o  n  m  l  k    j  :فرمايــد و بــاز مــي
   z  y  x  wl ٧٢: لمائدةا  

و (بيگمان هر كس انبازي براي خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام كرده اسـت  (
و سـتمكاران يـار و   . اسـت ) دوزخ(و جايگـاه او آتـش   ) نهـد  هرگز به بهشت گام نمي

  )).تا ايشان را از عذاب جهنّم برهاند(ياوري ندارند 
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  وجود خدا

ي پيرامون آن وجـود نـدارد، و مـوارد    ا هيچ شك و شبهه  وجود خدا حقيقتي است كه
  :دهند زير بدان گواهي مي

  .فرستادن پيامبران و نازل كردن كتابهاي آسماني - 1
 .است  انسان را بر آن خلق نموده ،خداوند  فطرت و سرشتي كه - 2
  .ي سالم عقل و انديشه - 3

  فطرت: نخست

رسد و  ياني بدو ميضرر و ز  كه اين شود و يا هرگاه انسان با بال و يا مصيبتي گرفتار مي
بيند، فطرت و سرشت او ناخودآگاه او را  دوست و ياوري را براي خود نمي  يا زماني كه

مشـكلش را    خدا را بخواند و از او بخواهد كـه   كه اين سازد تا سوي خدا رهنمود مي  به
  .برطرف سازد

هرگاه انسان بـا    كهدارد  از آن برمي  نمايد و پرده تأكيد مي  قرآن كريم نيز روي اين نكته
سـوي خـدا     مشكلي دامنگيرش شود، شـتابان بـه    كه اين ضرر و زياني روبرو گردد و يا

  .خواهد ضرر و زيانش را برطرف سازد و مشكل را از او دور گرداند رود و از او مي مي

  ٨: الزمر m    w  v  u  t    s    r  q  p  ol : فرمايد خداوند مي
خوانـد و   گردد، پروردگار خـود را بـه فريـاد مـي     جه انسان ميهنگامي كه گزندي متو(

  ).آورد تضرّع كنان رو به درگاه او مي
كشـد و آن همـان    را براي ما ترسيم مـي   اي زنده و قرآن كريم در اين خصوص صحنه

و كشتي در نسيمي ماليم و هوايي شـاداب    انسان سوار بر كشتي شده  اي است كه لحظه
گردد،  شود و كشتي با اضطراب روبرو مي مي  ناگهان دريا هيجان زدهكند، اما  حركت مي
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  بـه   دهـد، در آن لحظـه   گيرد و ترس قلب و درونـش را تكـان مـي    و مرگ او را فرا مي
خواهـد   جويد و از او مـي  پروردگارش پناه مي  كند و به مي  فطرت و درون خود مراجعه

از هرگونـه شـائبه كفـر و     پرسـتش را   هخواند كـ  نجاتش بدهد، و او را چنان فرا مي  كه
  .دكن ميو خاص او  دساز ميشرك و ريا، پالوده و زدوده 

m  f       e  d        c  b  a  `_   ̂ ]  \  [  Z : فرمايـد  خداوند مي
  t  s       r  q  p  o    n  m  l  k  j  i  h  g

     c  b  a   ̀ _  ~  }  |  {  z    y  xw  v  u
 e  d l ٢٢: يونس  

هـا و   و امكان سير و حركت در قاره(برد  او است كه شما را در خشكي و دريا راه مي(
گيريـد و كشـتيها    چه بسا هنگامي كه در كشتيها قرار مي). كند آبها را براي شما ميسر مي
دهند، و سرنشينان بـدان   حركت مي) آرام آرام به سوي مقصد(با باد موافق سرنشينان را 

گيرد و از هـر سـو مـوج بـه سويشـان       گردند ، به ناگاه باد سختي وزيدن مي مي شادمان
در . و راه گريزي نيست (اند  احاطه شده) توسط مرگ از هر سو(پندارند كه  ميدود و مي
خوانند و طاعت و عبادت و فرمانبرداري و دين را تنها از  خدا را به فرياد مي) اين وقت
بيننـد   تر و نـاتوانتر از آن مـي   چيز را بسي ضعيف كس و همه چرا كه همه(دانند  آن او مي

بـدين هنگـام عهـد    . كه كاري از دست آنان برآيد و از ايـن ورطـه رستگارشـان نمايـد    
و ديگر بـه  (اگر ما را از اين حال برهاني، از زمره سپاسگزاران خواهيم بود ) كنند كه مي

خـوانيم و   را بـه فريـاد نمـي   آوريـم و هرگـز ايـن و آن     كسي و چيزي جز تو روي نمي
  ))پرستيم نمي

يـابيم و جـز انسـان     وجود خدا را در درون و فطـرت انسـان مـي     سان ايمان به و بدين
  باشد گر و لجوج و كافر كسي منكر آن نمي ستيزه
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  عقل: دوم

ي زير فكر نمايـد   اگر اندكي در خصوص قاعده  اما در مورد عقل بشري بايد گفت كه
وجـود    اي جز اعتراف بـه  چاره  يابد كه ، درمي»آفريند تي چيزي را نمينيس«: گويد مي  كه

  .ندارد را خداوند

ــد ــي خداونـ ــد مـ m   d  c  b  a   ̀ _   ̂ ]    \  [  Z : فرمايـ
  k  j  i  h  gf  el ٣٦ – ٣٥: الطور  

بدون هـيچ گونـه خـالقي آفريـده     ) اند و همين جوري از عدم سر بر آورده(آيا ايشان (
يـا ايـن    خودشان آفريدگارند؟) اند و خودشان خويشتن را آفريده(ند؟ و يا اين كه ا شده

  ).بلكه ايشان طالب يقين نيستند! اند؟ كه آنان آسمانها و زمين را آفريده
  :است  ي فوق مقدمات ذيل را ترتيب داده آيه

: ي بعدي مقدمه. آفريند خير، نيستي چيزي را نمي: آفريند؟ پاسخ آيا نيستي چيزي را مي
اگر نيستي : ي سوم مقدمه. ايم خير، ما خود را نيافريده: ايد؟ پاسخ آيا شما، خود را آفريده

ايد، آيا شما جهان هستي را همراه با تنظيمات  و شما نيز خود را نيافريده  شما را نيافريده
  ايد؟ دقيقش آفريده

بـراي خـود     د، و كسي كهتواند ديگري را بيافرين ، نمي خود را نيافريده  كسي كه: پاسخ
اگـر نيسـتي مـا را    :  ديگري سود برسـاند، پـس در نتيجـه     تواند به باشد، نمي  نفع نداشته

رو  ايـم، از ايـن   وجـود نيـاورده    ايم و جهان هستي را به و ما نيز خود را نيافريده  نيافريده
ي هـر   ينندهآفر  است كه او نيز خداوند  باشد كه اي الزم و ضروري مي وجود آفريننده

  :فرمايد مي خداوند  كه چنان. باشد چيزي مي

 m  cb  a   ̀  _l ٦٢: الزمر  
  ).دا آفريدگار همه چيز استخ(
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همـين    كنـد، بـه   داللـت مـي    و نگريستن در موجودات و كائنات بر وجود پديدآورنده
بنشينيم،  تأمل  هايش بنگريم و در آن به آفريده  خواهد به خداوند از ما مي  خاطر است كه

  :فرمايد مي ي بزرگ برسانند، خداوند آفريننده  تا ما را به

 m    M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A

  _     ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N

  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `

  l  kl  164:البقرة  
و اخـتالف آن دو در  (و آمـد و شـد شـب و روز    مسلّماً در آفرينش آسمانها و زمين (

و كشتيهائي كه به سود مردم در دريا در حركتنـد  ) درازي و كوتاهي و منافع بيشمار آنها
و برابر قانون وزن مخصوص اجسام و سرشت آب و باد و بخار و برق، و غيره كـه از  (

كـه برابـر   (كـرده  و آبي كه خداوند از آسمان نازل ) هاي پروردگارند در جريانند ساخته
قوانين منظّمي بخارها به ابرها تبديل و بر پشت بادها به جاهائي كه خدا خواسته باشـد  

گردند و پس از تلقيح، به صورت برف و تگرگ و باران مجدداً بر زمين فرو  رهسپار مي
و با آن زمـين را پـس از مـرگش زنـده سـاخته و انـواع جنبنـدگان را در آن        ) ريزند مي

و (باشـند   در تغيير مسير بادها و ابرهائي كه در ميان آسمان و زمين معلّق مي گسترده، و
، )رونـد  گردنـد و هـدر نمـي    اي در پهنه فضـا پراكنـده نمـي    برابر قوانين و ضوابط ويژه

اسـت  ) بردن به ذات پاك پروردگار و يگانگي خداونـدگار  براي پي(هائي  گمان نشانه بي
  ).براي مردمي كه تعقّل ورزند
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  وحيد و اقسام آنت

  
  :تعريف توحيد
جويي، محبت و  عبادت، فرمانبرداري، خضوع، اميد، طلب ياري، پناه: توحيد يعني

كه او در ذات، صفات،  اين و اعتقاد به  شود  ترس، مخصوص ذات اقدس الهي قرار داده
فرمانروايي و كردارهايش بي همتا است، پس خداوند متعال در ذات، اسماء و صفات 

در اين خصوص  شود، خداوند است و هيچ نظير و شبيهي براي او يافت نمييكي 
  :فرمايد مي

 m  X  W  V     U   TS        R  Ql ١١: الشورى  

  ).هيچ چيزي همانند خدا نيست و او شنوا و بينا است(
  :داوند سبحان در فرمانروايي، تصميمات و تقديراتش نيز همانندي نداردخ

 m ̀ _~}|{ zy x w bal ٢٦ :عمران آل 

بيشي  تو هر كه را بخواهي حكومت ودارايي مي! اي همه چيز از آن تو! بگو پروردگارا( 
  ).گيري و از هر كه بخواهي حكومت و دارايي بازپس مي

نظير  ذات اقدس الهي در زمينه الوهيت و شايستگي احراز مقام معبود بودن هم بي
  :و كسي جز او شايستگي عبادت را نداردشود  است و معبود واقعي ديگري يافت نمي

 m  J  I   H  G  F  E   D  C     B  Al ١١: الزمر  

  ).دا را بپرستم و پرستش را خاص او كنمبگو به من فرمان داده شده است كه خ(
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  انواع توحيد

  : نوع دارد  توحيد سه
  ).اعتقادي(توحيد ربوبيت  - 1
 ).عملي(توحيد الوهيت  - 2
  .توحيد اسماء و صفات - 3

  )ربوبيت(توحيد اعتقادي : نخست

آفرينش، روزي دادن، زنده : كه بايد انسان مؤمن و موحد در زمينه افعال مانند يعني اين
كردن، ميراندن، فرود آوردن باران و روياندن گياهان، خدا را يكي دانسته و معتقد باشد 

يي مطلق جهان گونه كارها را ندارد و فرمانروا هيچ كس غير از او توانايي انجام اين
  .هستي از آن او است

چه  كردند، چنان اين نوع توحيد اعتراف مي بر اساس بيان قرآن كريم مشركان به 
  :فرمايد مي

 m  ¹   ̧   ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®      ¬  «  ª
  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºl 

 ٣١: يونس 
رساند؟ يا چه كسي بر گوش و  شما روزي مي ن بهچه كسي از آسمان و از زمي: بگو(

آورد؟ يا  و مرده را از زنده بيرون مي ، هچشمها توانا است؟ يا چه كسي زنده را از مرد
كنيد و  آيا پروا نمي: آن خدا است، پس بگو: گرداند؟ خواهند گفت چه كسي امور را مي

  ).شويد؟ پرهيزگار نمي
 



45  مباني اسالم 

  )الوهيت( د عملي توحي: دوم

خدا را  ،شوند كه بايد در افعال بندگان كه بخاطر تقرب به خدا انجام مي ينيعني ا
واحد و بي همتا دانست، و همچنين معتقد بود كه بايد تنها در برابر مقام با عزت خدا 

غير از او فرمانروايي وجود ندارد و   كه اين وبه كرنش در آمد و وي را پرستش نمود، 
  ذيل تنها براي او بهعبادات انواع و بايستي باشد،  ي عبادت نمي جز او كسي شايسته

  :شوند  رساندهم انجا
  .شود  جايز نيست براي كسي غير از خدا نماز خوانده: نماز
  .شود  كسي ديگر فرا خوانده ا،جايز نيست غير از خد: دعا

  .جايز است قرباني تنها براي خداوند: قرباني
  .نذر شود  براي كسي جز از خدا جايز نيست كه: نذر

است، ياري خواستن تنها از  خداوند  مربوط به  در كارهايي كه: ياري خواستن
  .خداوند جايز است
بايد تنها از خداوند طلب است،  خداوند  مربوط به  در كارهايي كه: به فرياد طلبيدن

  .ياري شود
پرستش غير از خدا را : كند كه انسان مسلمان را ملزم و مكلف مي ،اين نوع توحيد

ننمايد، از غير او بيم نداشته باشد، در برابر غير او فروتني نكند، به غير از او پناه نبرد و 
هاي مختلف زندگي، سرلوحه  ياري نجويد و جز شريعت و قوانين وي را در زمينه

  .زندگيش قرار ندهد
ز اين آيه را ا  –كه در زمان جاهليت به آيين مسيحيت گرويده بود  –عدي بن حاتم 

  :فرمايد شنيد كه درباره يهوديان مي پيامبر خدا
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 m   ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª   ©  ¨

  ²l ٣١: التوبة  
يهوديان و ترسايان عالوه از خدا، علما ديني و پارسايان خود را هم به خدايي (

  )شماردند اند، مسيح پسر مريم را نيز خدا مي پذيرفته
پيامبر . و پارسايان را پرستش نكرده بودندايشان علما  اي پيامبر خدا : دي گفتع 

  : فرمود
, وأحلوا هلم احلرام, فاتبعوهم« وا عليهم احلاللَ مُ رَّ  . »فذلك عبادهتم إياهم. بىل إهنم حَ
حالل را از مردم حرام و حرامها را برايشان حالل كرده ) علما و پارسايان(آري ايشان (

هم بندگي مردم براي ايشان محسوب اين   و آنان نيز از ايشان پيروي نمودند، كه
  ).شود مي
  

  توحيد مورد نظر پيامبران

) الوهيت(مردم را به سوي توحيد عملي  –علی نبينا و عليهم الصلوة والسالم–پيامبران 
لذا از زمان  ،كردند را انكار مي ولي در مقابل، كافران و مخالفان آن ،اند فراخوانده

  :جنگ و درگيري بر سر اين نوع توحيد بود متا دوران پيامبر بزرگوار اسال نوح

 m  O   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  A
Pl األنبياء   

: ايم كه ايم، مگر اين كه به او وحي كرده ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده(
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  )معبودي جز من نيست، پس فقط مرا پرستش كنيد

m  e  d  m   l  k  j  i  h  g  f : دفرماي و يا مي 

  onl ٣٦: النحل  
كه خدا را بپرستيد و از طاغوت دوري  ايم پيغمبري را فرستادهما به ميان هر ملتي (

  ).كنيد
تنها خدا را پرستش كرده و از بندگي غير او بپرهيزيد، پس هر كه فقط خدا را : يعني

ترين دست آويز درآويخته  روي نموده و به محكم عبادت نمايد از صراط مستقيم دنباله
  :است

 m  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü
  èçl ٢٥٦: البقرة  
ترين  به خدا ايمان بياورد، به محكمو بنابر اين كسي كه از طاغوت نافرماني كند (

  )اصال گسستن ندارد دستاويز درآويخته است و

̧   m »º         ¹ : فرمايد و يا مي    ¶  µ  ́     ³  ²  ±   ¾  ½  ¼l 
٥١: النحل 

اي است و تنها و تنها از  دو معبود دوگانه براي خود برنگزينيد، بلكه خدا معبود يگانه(
  ).من بترسيد و بس

چيز است و خدايان   خداوند آفريننده همه: كردند كه مشركان عرب اقرار و اعتراف مي
  :ارندايشان توانايي آفرينش، روزي دادن، زنده كردن و ميراندن را ند

 m  ±  °     ̄ ®   ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦l 
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W٩الزخرف  
اگر از مشركان بپرسي كه چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است، قطعا خواهند (

  ).خداوند با عزت و بس آگاه: گفت
شدند چون عالوه بر خدا، خدايان دروغيني را نيز  ولي با وجود آن مشرك قلمداد مي

پرستش  -سازد به خدا را برايشان فراهم مي نزديك شدن زمينه پنداشتند كه مي–
سودي برايشان در بر ) توحيد ربوبيت(لذا توحيدي كه بدان اعتقاد داشتند  ،كردند مي

   :بودند  ، زيرا توحيد الوهيت را انكار نمودهنداشت

 m   ̀ _   ̂     ]  \  [  Z  Yl ١٠٦: يوسف  
  ). ند، مشرك مي باشندآنان كه مدعي ايمان به خدا هستو اكثر (

استند، بلكه عالوه بر وخ چون تنها براي خدا سر فرود نياورده و تنها از او ياري نمي
  :گفتند كرده و مي ايشان خدايان ديگري را هم پرستش مي

  m  f  e     d   c  b  a  `l ٣: الزمر 
  ).گردانند كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك ما آنان را پرستش نمي( 

١٨: يونس m  ¡�  ~   }  |  {l :  گفتند ويا مي  
  ).هاي ما در نزد خدايند اينها ميانجي: گويندو مي (

بنابر اين هر كه توحيد اعتقادي را تأييد ولي توحيد عملي را انكار نموده و در كنار 
ان عنوان مسلم  و بهگردد  خدايان ديگري را نيز پرستش كند، مشرك محسوب مي ،خدا

  .شود قلمداد نمي
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  خدا كيست؟

  :همانا خدا يكتا وبي همتا است
خداوند متعال بر خالف ديدگاه كساني كه معتقدند داراي زن و فرزند است، اله و 

  :معبودي است كه در هر سه زمينه ذات، صفات و افعال يكتا و بي همتا است،

 m  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

 R  Q  P  O    Sl ٤ - ١: اإلخالص  
اميدها و برطرف كننده   خدا، سرور واالي برآورنده. خدا يگانه و يكتا است: بگو(

  ). باشد و كسي همتا و همگون او نمي. نزاده است و زاده نشده است. ها است ينيازمند
خدا  -باشد  خدا يكي از سه خدايان مي: پندارند و همچنين بر خالف كساني كه مي

  : -تر و باالتر از آن است بس واال

 m  ji     h   g  f   e  d  cb  a   ̀  _  ~  }  |  {l 
 ٧٣: المائدة 

معبودي جز ! خداوند يكي از سه خدا است: گويند بي گمان كساني كه كافرند مي(
  ). معبود يگانه وجود ندارد

 m   Ù    Ø  ×    Ö        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  Ïl ١٦٣: قرةالب  
خداوند شما، خداوند يكتا و يگانه است و هيچ خدايي جز او كه بخشنده مهربان ( 

  ).است وجود ندارد
خدايان ديگري وجود دارند كه  ،كنند غير از خدا و نيز بر خالف كساني كه گمان مي

  :شود جهان هستي تحت تأثير و اراده آنها هم اداره مي



50  مباني اسالم 

 m¶  µ     ́  ³       ²     ±  °  ¿  ¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸l 
 ٢٢: األنبياء 

بودند قطعا آسمانها و  اگر در آسمانها و زمين، غير از يزدان معبودها و خداياني مي(
گرديد، لذا يزدان صاحب سلطنت جهان، بسي برتر از آن چيزهايي است  زمين تباه مي

  ).رانند ايشان بر زبان مي كه
  

  توحيد اسماء و صفات: سوم

در احاديث صحيح  در قرآن و يا پيامبر اكرم نامهايي كه خداوند ي هآن يعني هم
گردد بدون اينكه تشبيه،  براي خدا اثبات كرده داخل دايره فراخناي اسماء و صفات مي

  1.تحريف و يا تعطيلي به ميان آيد
ال مطلق خدا داراي نامها و صفاتي است كه بيانگر كم: رو ما مسلمانان معتقديم از اين

  .و عظمت بي منتهاي ايشان است و هيچ كس نيز از چنين ويژگيهايي برخوردار نيست
اند،  ذكر شده اين اسماء و صفات هم در قرآن كريم و هم در احاديث صحيح پيامبر 

  :ها معتقد بود لذا بايد كما هو الواقع بدان

 m  X  W  V     U   TS        R  Ql ١١: الشورى  
  ).همانند خدا نيست او شنوا و بينا استهيچ چيزي (
  

                                           
  13ص .مات،شيخ عبد الرحمن بن سعديسؤال وجواب في أهم المه) 1(
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  هايي از اسماء وصفات نمونه

  .الرحمن، الرحيم، القاهر، القادر، السميع، البصير و القدوس: اسماء مانند - 1
  .الوجه، اليد و النزول ،العلو، السمع، البصر، القدرة: صفات مانند - 2
از بعثتشان خواهيم  اينك پس از بيان انواع توحيد به تعريف پيامبران و هدف و

  :پرداخت
  

  تعريف پيامبران

اند كه از طرف خداوند حكيم براي تبليغ پيامهاي آسماني، دعوت مردم  پيامبران كساني
اند، اين كاروان عظيم و  به سوي يكتاپرستي و پرهيز از شرك و انحراف گزينش شده

  .يابد پايان مي آغاز و با پيامبر بزرگوار اسالم  مبارك با حضرت نوح 
  

  هدف از ارسال پيامبران

اتمام حجت بر بندگان مردم و   رساندن پيام الهي بهخداوند متعال ايشان را به منظور 
فرستاد، تا فرمانبرداران را به بهشت و سعادت ابدي نويد داده و گناهكاران را نيز به 

  :فرمايد مي ، خداوندكيفر سخت اخروي بيم دهند

 m t  s   r  q  p  o  n   yx  w  v  ul النساء :

١٦٥  
ما پيغمبران را فرستاديم تا مژده رسان، و بيم دهنده باشند، و بعد از آمدن پيغمبران (

  ).حجت و دليلي براي مردمان باقي نماند
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  فضيلت توحيد

اي برخوردار بوده و به عنوان كشتي نجات در دنيا و  توحيد از جايگاه و اهميت ويژه
   .گردد آخرت محسوب مي

ورزي را دور اندازد،  هر كه در دنيا از زمره موحدان بوده و لباس پليد شرك: اما در دنيا
اي خواهد  هاو را غرق امنيت، آرامش، هدايت و زندگي خوشايند و پاكيز خداوند

  :فرمايد مي  كرد، چنانكه

 m  L  K  J     I  H  G  F    E  D  C  B  Al 
 ٨٢: األنعام 

ورده باشند و ايمان خود را با شرك نياميخته باشند، امن و امان ايمان آ كساني كه(
  ).ايشان را سزا است و آنان راه يافتگانند

ايمانش را با شرك  ورزي است، يعني كسي كه  در اين آيه شرك» ظلم«مراد از واژه  
  .گيرد در نياميخته باشد مشمول امنيت و هدايت قرار مي

  :فرمايد يكتاپرستان هم ميدرباره بخشيدن زندگي پاكيزه به 

 m  ed  c  b  a   ̀ _  ~   }  |  {  z  yl النحل :

٩٧  
انجام دهد و مؤمن باشد، بدو زندگي پاكيزه و   ههركس چه زن و چه مرد كار شايست(

  ).بخشيم خوشايندي مي
انسان موحد در آخرت نيز از جايگاه وااليي برخوردار بوده و : و اما در مورد آخرت

يابد، در صحيح  شت موعود خواهد شد و از آتش سوزان دوزخ رهايي ميد بهوار
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  :فرمود بخاري و مسلم آمده كه پيامبر خدا
م عىل النار من قال«   ١»يبتغي بذلك وجه اهللا. ال إله إال اهللا: إن اهللا حرَّ
خداوند آتش را بر كسي كه مخلصانه شعار توحيد را بر زبان جاري نموده باشد، ( 

  ).است حرام كرده

                                           
  . از عتبان بن مالك 54: حديث شماره) 1/61(االيمان : ومسلم كتاب) 6/202(صحيح بخاري  1
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  شرك و انواع آن

  : نوع دارد براي خداوند دوشرك 
  .شرك بزرگ - 1
 .شرك كوچك  - 2

  

  )بزرگ(شرك اكبر : نخست

: هاي مخصوص خداي متعال همچون در زمينه: شرك بزرگ عبارت از اين است كه
بندگي، فرمانبرداري، پناه بردن، بيم و اميد و به فرياد طلبيدن همتا و انبازي برايشان قرار 

  .شودداده 
جان، براي  بنابر اين هر كس شريك و انباز اعم از انسان، حيوان، گياه و يا اجسام بي

خواند، بيم و  دارد، به فرياد مي دهد، يعني همانند خدا آنها را نيز دوست مي خدا قرار مي
گزيند،  نمايد و جز خدا آنها را به داوري بر مي ها دارد، در برابرشان فروتني مي اميد بدان

گشته كه خداوند سبحان از آن نهي كرده و ) بزرگ(ار آفت خانمان سوز شرك اكبر دچ
  :فرمايد مي

 m  ml  k  j  i  h  g  fl ٣٦: النساء  

  ).خدا را عبادت كنيد و هيچ چيزي را شريك او مكنيد(
ترين انواع شرك محسوب  ترين و نابخشودني اين نوع شرك بزرگترين گناه و زشت

پذيرد و گناهانش را نيز  هيچ گونه اعمالي از مرتكبين آن نمي دگردد كه خداون مي
  :بخشايد نمي
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 m  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r

   ̈  §      ¦  ¥l ٤٨: النساء  

شد، ولي گناهان جز آن را از هركس كه خب بي گمان خداوند شرك به خود را نمي(
ل گردد، گناه بزرگي را مرتكب شده يراي خدا شريكي قاو هركه ب. شدخب بخواهد مي

  ).است
هر كس با چنين شركي از دنيا برود از دوزخيان خواهد  بر اساس گفته پيامبر خدا

  : فرمايد بود، مي
  ١» من مات وهو يدعو من دون اهللا ندا دخل النار«
  ).گردد وارد دوزخ ميطلبيد،  هر كس در حالي از دنيا برود كه غير خدا را به فرياد مي(
من لقي اهللا ال يُرشك به شيئاً دخل اجلنة, ومن لقيه يُرشك به «: در روايتي ديگر آمده است 

   ٢» شيئاً دخل النار
هركس در حالي دارفاني را وداع گويد كه شريكي براي خدا قرار نداده باشد، وارد (

  ).دوزخي خواهد بودبهشت شده و هر كه با داشتن عقايد شرك آميز از دنيا برود، 
طلبد و تنها  بنابر اين انسان مسلمان جز خدا را پرستش نكرده، غير او را به فرياد نمي

  :در برابر عظمت وي فروتني خواهد كرد

 m  ²  ±°   ̄  ®  ¬  «  ª   ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £

                                           
 .اند از ابن مسعود ورايت كرده) 1/94(و مسلم  )5/153(التفسير : كتاب بخاري  1
  1/94. مسلم از جابر نقل نموده است 2
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   ̧    ¶  µ   ́ ³l ١٦٣ - ١٦٢: األنعام  
 .از آن خدا است كه پروردگار جهانيان است نماز و عبادت و زيستن  ومردن من: بگو(

  .1)ام، و من اولين مسلمان هستم همين دستور داده شده  خدا را هيچ شريكي نيست، و به
  

  )كوچك(شرك اصغر : نوع دوم

  :شود، از جمله هاي كوچكتري هم تقسيم بندي مي اين نوع دوم به زير مجموعه
زه و صدقاتش غير خدا را مد نظر مثل اينكه كسي در نماز، رو: 2رياي اندك) الف

شفافيت و زالل حسناتش را مكدر نمايد، پيامبر نور و  ،داشته و با انجام كردارهاي بد
  : فرمايد باره مي در اين رحمت

كُ األصغر« فُ ما أخافُ عليكم الرشِّ وَ   ٣»الرياء«: , فسئل عنه فقال»أخْ
گردد،  پذيرد، ريا محسوب ميبنابر اين هر عبادتي به منظور كسب رضاي مردم انجام 

  : از شداد بن اوس آمده استسند مرفوع   بهدر حديثي 
 .٤»من صىل يرائي فقد أرشك, ومن صام يرائي فقد أرشك, ومن تصدق يرائي فقد أرشك«

                                           
دهد و در عين  عمل صالحي را انجام مي  ر انظار مردم چنان وانمود نمايد كهد:  مثالهاي آن اينكه  و از جمله 1

دهد، اما دوست دارد  عمل صالحي را در نهان انجام مي  كه اين يا. دهد انجام نمي  حال او آن عمل را مخلصانه
  .مردم در مورد آن حرف بزنند

نقل  )428: 5(محمود بن لبيد  نيز آن را از مد و أح. از شداد بن أوس 1406: 2بن ماجه ، وا126: 4إمام أحمد  2
  .است  كرده

  .است  نقل نموده از شداد بن أوس  126: 4أحمد 3
  .اند نقل كرده  آن را از ابوهريره 1/92، و مسلم  195/ 3، بخاري  متفق عليه 4
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هركس نماز، روزه و صدقه را به صورت ريا و براي غير خدا انجام دهد، دچار ( 
  ).شرك شده است

خدا، مانند سوگند خوردن به پيامبر، كعبه و نياكان، در  سوگند خوردن به غير) ب
  :از ابن عمر آمده استسند مرفوع   بهصحيح بخاري و مسلم 

 .»من كان حالفاً فليحلف باهللا أو ليصمت. إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم« 
رد خو كند، هر كه سوگند مي خداوند شما را از سوگند ياد كردن به نياكانتان نهي مي( 

  ).بايد يا به خدا سوگند بخورد يا ساكت باشد
و تو است، جز خدا  داهرچه خدا و تو بخواهيد، اين از خ: گفتن جمالتي همچون) ج

بود چنين و چنان  كنم و اگر خدا و تو نمي و تو كسي ندارم، به خدا و تو توكل مي
جب شرك اش مو گاهي اوقات گفتن همين جمالت بنابر نيت دروني گوينده. شد نمي

  .گردد اكبر مي
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  هاي توحيد تحكيم پايه

كرد اصل توحيد به صورت خالص و واقعي خود در دل  بسيار سعي مي پيامبر خدا
مسلمانان باقي بماند و شائبه شك و شرك بدان راه نيابد، و دلهايشان تنها در ارتباط با 

ه و توكل ننمايند، لذا منشأ هستي بوده، غير از او را به فرياد نطلبند و بر غير او تكي
كرد كه موجبات تضعيف عقيده يكتاپرستي و ارتباط  هرگاه چيزي را مشاهده مي

كرد، بال فاصله عواقب وخيم و ناگوار آن  تنگاتنگ با خدا را در ميان مسلمانان فراهم مي
  :هايي از آن اشاره خواهيم نمود جا به نمونه داد، كه در اين را هشدار مي

  

  جادوگري -1

ها را تحت تاثير خود  ها و بدن ههايي بود كه دل هدو عبارت از طلسم، تعويذ و گرجا
كرد،  ها را به بيماري، مرگ و جدايي افكندن ميان زن و شوهر مبتال مي قرار داده و آن

ي پنهان كردن و مخفي كاري است كه از اين طريق به  اساس كار جادوگران بر پايه
از آن  ا اسالم مردم را از آن برحذر داشته و پيامبر خدانمايند، لذ مردم آسيب وارد مي

  : فرمايد مي و  نهي نموده
الرشك باهللا, والسحر, وقتل «: وما هن يا رسول اهللا? قال: , قالوا»اجتنبوا السبع املوبقات«

النفس التي حرم اهللا إال باحلق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, والتويل يوم الزحف, وقذف 
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  ١»ات الغافالتاملُحصن
چه  اي پيامبر خدا: از هفت گناه زيان آور و ويرانگر بپرهيزيد، حضار پرسيدند(

شرك ورزي، جادوگري، از پاي در آوردن كسي به ناحق، : گناههاي هستند؟ فرمود
  ).رباخواري، خوردن اموال يتيم، گريز از ميدان كارزار و متهم كردن زنان پاكدامن به زنا

  : فرمايد مي وگر در اسالم زدن گردنش است، چون پيامبركيفر انسان جاد
 . »حد الساحر رضبه بالسيف«
  ).حد جادوگر آن است كه گردنش با شمشير زده شود(

  يابي به دستهر كس فريب افسون جادوگران خورده و براي معالجه بيماري و يا 
مرتكب ر نمايد، و سخن آنان را باوهر نوع هدف ديگري پيش آنان برود، مصلحتي و يا 

  : فرمايد مي كفر شده است، زيرا پيامبر خدا
رَ له« حِ رَ أو سُ حَ نَ له, أو سَ هِّ ن أو تُكُ هّ َ له أو تَكَ   ٢»ليس منا من تطري أو تُطُريِّ
گويي و جادوگري اشتغال ورزد و يا پيش فال گيران،  هر كس به فال گرفتن، غيب(

  ).غيب گويان و جادوگران برود، از ما نيست
  : كند كه نقل مي از پيامبر خدا ابوهريره

  ٣»من أتى كاهناً فصدقه بام يقول فقد كفر بام أنزل عىل حممد«

                                           
وجود دارد،  در سند اين روايت اسماعيل بن مسلم  رو كه است، از اين  آن را گزارش كرده 4/60ترمذي  1

  .شود مي  حديث ضعيفي شمرده
فتح المجيد . شيخ محمد بن عبد الوهاب به نقل از بزار با سندي جيد در كتاب التوحيد بدان اشاره كرده است 2

237  
 .اند ابوداود واصحاب سنن روايت كرده 3
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هايش را تصديق نمايد، مرتكب كفر و تكذيب  گويي رفته و گفته  هر كس پيش غيب(
  ).دين گشته است

  

  تعويذ و طلسم -2

. سازد بر زبان جاري مي ها را شود كه شخص جادوگر آن هايي گفته مي طلسم به گفته
غير خدا را به فرياد : گردند مانند اسالم آن دسته از سخنان را كه شرك محسوب مي

طلبيدن، پناه بردن به جز خدا، دعا خواندن به نام مالئكه، شياطين و جنيان، ممنوع اعالم 
  .كرده است

بردن به ولي اگر تعويذها با قرآن كريم، اسماء و صفات حسني و درخواست و پناه 
  .جائز است و هيچ اشكالي ندارد ،خدا باشد

همين رو برديم، از  ما در دوران جاهليت تعويذ را بكار مي: گويد عوف بن مالك مي 
  :  جويا شديم، فرمود حكم آن را از پيامبر خدا

  ١»اعرضوا عيلَّ رقاكم, ال بأس بالرقي ما مل يكن فيه رشك«
  ).اشكال ندارد ،تعويذي كه عاري از شرك باشدتعويذهايتان را پيش من بياوريد، (
  

  تعويذ پيامبر خدا 

: ها آمده است گرفت و در يكي از آن تعويذ را بكار مي پيامبر خدا  

                                           
 .اند مسلم وابوداود روايت كرده 1
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اؤكَ « فَ اءَ إالَّ شِ فَ ايف ال شِ فِ أنْتَ الشَّ ادِرُ .  اللهم رب النَّاس أذهب البأس, واشْ غَ فاءً ال يُ شِ
امً  قَ   ١»سَ

اي، شفايي  يماري را برطرف ساز و شفا ده كه تنها تو شفا دهندهب! اي پرودگار مردم(
  ).كه اثري از بيماري را باقي نگذارد

  

  تمائم -3

شود كه براي دفع چشم زخم  تمائم جمع تميمه است، به مهره و تعويذهايي گفته مي
  . آويزند به گردن اطفال مي

ها را  ات و آسيبتواند مضر اسالم آن را منع كرده است چون جز خدا كسي نمي
  :فرمايد برطرف سازد، پيامبر خدا در اين زمينه چنين مي

دعَ اهللا له«  عةً فال أوْ دَ   ٢»من تعلق متيمة فال أتم اهللا له, ومن علق وَ
خدا كارش را به اتمام نرساند، و هر كه صدف را  ،اي را به گردن آويزد هر كس مهره(

  ).آويزان نمايد خدا وي را نگه ندارد
به گردن آويختن هيچ چيز  –تر است  اين راي هم قوي كه –اي از علما  ه گفته عدهبنا ب

ي موارد  باشد، چون نصوص منع كننده شامل همه اعم از قرآن و اشياء ديگر، جايز نمي
هاي منتهي به شرك كه مبادا غير از  كن كردن راه است و از طرفي ديگر بخاطر ريشه

                                           
 2191، كتاب المرضي ، و مسلم  5675السالم : كتاب  1
 .روايت كرده است 156، 154، 4: امام احمد در احاديث شماره 2
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   1.دم تجويزش را ترجيح دادقرآن هم آويخته شود، الزم است ع
هايي كه از غير قرآن و چيزهاي مشروع استفاده شده باشد شرك محسوب  واما آويخته

كَ «: شود، حديث مي َ لَّقَ متيمة فَقد أرشْ    .٢»من عَ
نيز بر اين گونه موارد ) اي را آويزان كند گرفتار شرك ورزي شده است هركس مهره(

  .شود حمل مي
  

4- وافسوني  مهره(لَة ت(  

توله چيزي است كه زنان به منظور شيفته كردن شوهران و جلب محبت ايشان 
اي براي جلب نفع و دفع ضرر از طريق  اسالم آن را نيز چون وسيله. كنند درستش مي
  :لذا حديثي بدين مضمون وارد شده كه. باشد، ممنوع كرده است غير خدا مي

قى والتامئم والتولة رشك«    ٣»إن الرّ
  ).روند شمار مي  هاي افسون شرك به مان طلسمها، تعويذها و مهرهبي گ(
  

  شود هر كس چيزي را به گردن آويزد بدان واگذار مي

در شفاي بيماري، رفع نيازمندي، دفع بال، پيدا شدن  يكي از منهياتهر كه معتقد باشد 

                                           
ايشان را مورد پسند قرار داده  ابن مسعود، ابن عباس و تابعين چنين ديدگاهي دارند، استاد ابن باز نيز ديدگاه  1

  .است
  . 6394، صحيح الجامع  492السلسلة الصحيحة ش  2
  .اند ن عباس روايت كردهاز اب 2/1167وابن ماجه   4/212داود ابو 3
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چيز  ها تاثير گذار است، خدا از وي دست برداشته و به آن ها و امثال آن گم شده
  :فرمايد در اين راستا مي كند، پيامبر خدا واگذارش مي

كلَ إليه«  لَّقَ شيئاً وُ عَ  ١»من تَ
  ). شود بدان سپرده مي ،هر كس چيزي را به گردن آويزد( 

ي كارهايش  شود، ولي هر كس همه يعني هركس دل به غير خدا ببندد بدان واگذار مي
ي  خداوند مهربان او را بسنده است، همه ،نمايد را تنها به خدا واگذار كرده و بر او تكيه

دهد، خداوند متعال  ها را برايش آسان و از هر فتنه و آشوبي نجاتش مي دشواري
  :فرمايد مي

 m  }|  {  z  y  x  wl ٣: الطالق  
  ).هر كس بر خداوند توكل كند خدا او را بسنده است(

                                           
 .اند آن را روايت نموده 4/310و احمد بن عكيم   از عبداهللا 4/403ترمذي  1
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  افراط در تكريم و بزرگداشت افراد

وي در تعظيم و ستايش اشخاص را منع كرده و پيروان خويش را چنين ر اسالم زياده
ي بندگي  ها هر اندازه واال مقام و صاحب جاه باشند از دايره دهد كه انسان آموزش مي

  :فرمايد مي ، خداوندروند خداوند متعال فراتر نمي

 m  Ë  Ê   É  È      Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Ál ٩٣: مريم  
  ).باشند ر آسمانها و زمين هستند، بنده خداوند مهربان ميتمام كساني كه د(

، از اسالم بخاطر مكدر نشدن چشمه صاف و زالل توحيد و حفظ اخالص در كارها
زمينه گرفتار شدن به  ،جلوگيري نموده است، زيرا افراط در تكريم و ستودن افراد آن

  . سازد بار شرك را فراهم مي آفت مرگ
طر همين زياده روي بود كه گاهي عيسي را خدا، گاهي بخا پيروان حضرت عيسي

خداوند سبحان و اين عين كفر است، دانستند،  پسر خدا و گاهي نيز بخشي از خدا مي
  :فرمايد در اين راستا چنين مي

 m  `_   ̂ ]   \  [    Z  Y  X  W  Vl ٧٢: المائدة  
  ).مريم استخدا همان مسيح پسر : گويند بي گمان كساني كافرند كه مي(

٧٣: المائدة m  cb  a   ̀ _  ~  }  |  {l : فرمايد و يا مي  
  ).خداوند يكي از سه خدا است: گويند بي گمان كساني كافرند كه مي(

افراط مزبور زمينه انحراف ايشان از شاهراه بندگي را فراهم ساخت كه قرآن كريم 
  :فرمايد جهت تصحيح اين انحراف و تبيين حق برايشان مي

 m  ML  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  Al 
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 ١٧١: النساء 
  ).در دين خود غلو مكنيد و درباره خدا جز حق مگوييد! اي اهل كتاب(

جهت خشكاندن ريشه شرك و انحراف مسيحيان و جلوگيري  پيامبر نور و رحمت
شت از تكرار آن در ميان مسلمانان، پيروان خويش را از افراط در تكريم و بزرگدا

  : شخصيت وي برحذار داشت و فرمود
ريم«   ١»عبدُ اهللا ورسوله: فقولوا. إنام أنا عبدٌ . ال تُطروين كام أطْرتٍ النصار ابن مَ
كه مسيحيان در حق پسر مريم انجام  روي مكنيد چنان در تمجيد و ستودن من زياده(

  .)اي هستم، پس مرا بنده و فرستاده خدا بخوانيد دادند، من تنها بنده
  

  منشأ پيدايش بت پرستي

پرستي و انحراف از مسير توحيد در ميان ملل گذشته غلو و  منشأ پيدايش بت
چه معروف است بتهاي  زيرا چنان. روي در تجليل و محبت نيكوكاران بوده است زياده

داشتن ياد و خاطره  عبادت شده پس از فوت نيكوكاران بخاطر بزرگداشت و زنده نگه
اند، ولي پس از انقراض آن نسل و گذشت  در مجالس نصب شدهايشان ساخته و  

هاي ديگري جاي آنان را گرفتند و چون واقعيت مسأله را  مدتهاي مديد نسل
كردند، لذا  ها را پرستش مي دانستند شيطان ايشان را چنين فريب داد كه نياكانشان آن نمي

  .دهاي مزبور روي آوردن به تدريج ايشان نيز به پرستش مجسمه

                                           
 .بخاري در كتاب االنبياء روايت كرده است 1
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  نماز: ركن دوم 

  :باشد روش زير مي  به  است كه 1شرايط آن، طهارت  و از جمله

  وضو) أ(

ادرار، بيرون آمدن : براي رفع حدث اصغر اعم از  طهارت واجبي است كه ،وضو
  .شود مي  كار برده  به، خوردن گوشت شترو باد از بدن انسان، خواب عميق و  مدفوع

  

  كيفيت وضو

در   نه باشد، زيرا پيامبر  با زبان نيت انجام وضو را داشته  نهبا قلب   كه اين )1(
 خاطر  آورد، و همچنين به در نماز و در هيچ عبادتي با زبان نيت را نمي  وضو و نه

موارد آگاه   او را در اين گونه  خداوند از قلب انسان خبر دارد و الزم نيست كه  كه اين
  .ساخت

  بسم اهللا: گويد يو م  سپس نام خدا را ذكر كرده )2(

 .شويد دستانش را مي  مرتبه  سپس سه )3(

با دست راست و   البته مضمضهنمايد،  و استنشاق مي  مضمضه  مرتبه  سپس سه )4(
 .گيرد خارج كردن آب داخل بيني با دست چپ صورت مي

حدود صورت از يك طرف از رستنگاه موي سر شويد،  سپس صورتش را مي )5(

                                           
  .است  ي استاد محمد بن صالح عثيمين نقل شده از رساله 1



67  مباني اسالم 

 .رود شمار مي ر فاصله بين گوشها بهتا انتهاي چانه و از طرفي ديگ

بايد   البتهشويد،  هايش مي آرنج  از سر انگشت تا بهدستانش را   مرتبه  سپس سه )6(
 .دست راست را قبل از دست چپ غسل نمايد

، سپس  نمايد، بايد دستانش را خيس نموده سرش را مسح مي  سپس يك مرتبه )7(
 .كند هايش را مسح مي پس گوشانتها مسح نمايد، س  آن را از ابتداي سر تا به

  شويد پاهايش را تا قوزكها مي  مرتبه  سپس سه )8(
  

  غسل) ب(

  كار برده  براي حدث اكبر اعم از جنابت و حيض به  طهارت واجبي است كه ،غسل
  .شود مي

  كيفيت غسل

 .باشد  با زبان نيت انجام غسل را داشته  با قلب نه  كه اين )1(

  بسم اهللا: گويد و مي  سپس نام خدا را ذكر كرده )2(

 .گيرد طور كامل وضو را مي  سپس به )3(

ي ديگر نيز  ريزد، هرگاه آن را خيس كرد، دو مرتبه سپس آب را بر سرش مي )4(
 .نمايد كامال آن را خيس مي

  .نمايد سپس ساير بدنش را غسل مي )5(
  



68  مباني اسالم 

  تيمم) ج(

  جاي آب از خاك براي وضو و غسل استفاده  به  طهارت واجبي است كه ،تيمم
استعمال آب   كه اين باشد و يا  آبي را در دست نداشته  د، آن هم براي كسي كهشو مي

  .براي او زيانمند است
  

  كيفيت تيمم

  كند، سپس دستانش را به براي غسل يا براي وضو تيمم مي  باشد كه  نيت داشته  كه اين
  .مالد كوبد و آن را بر صورت و دستانش مي ديواري مي  زمين و يا به

  

  دهد؟ طهارت را انجام مي  چگونهبيمار 

ي آب طهارت نمايد، براي حدث اصغر وضو  وسيله  واجب است بيمار به )1(
  .نمايد و براي حدث اكبر غسل مي  گرفته

بترسد با استعمال آب   رو كه اگر توانايي استعمال آب را نداشت، از اين )2(
 .نمايد تيمم مي دير بهبود شود، در هر دو صورت  كه اين بيماريش افزايش يابد و يا

را بر خاكي پاك بكوبد، سپس آن   براي انجام تيمم بايد با دستانش يك ضربه )3(
 .را بر صورت و دستانش بمالد

اگر شخص بيمار نتوانست خود طهارت نمايد، بايد شخصي ديگر براي او  )4(
 .و يا تيمم نمايد  وضو گرفته

 زخمي وجود داشت و غسل آن باعث ،اگر در عضوي از اعضاي وضو )5(
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را بر زخم بمالد، اگر مالش آب  سپس آن  ،شد، بايد دستانش را خيس كرده ناراحتي مي
 .رساند، پس بايد تيمم نمايد نيز بدو ضرر مي

  بود، بايد به  اي آن را بسته بود و با پارچه  اگر عضوي از اعضاي وضو شكسته )6(
يرا مسح آب تيمم ندارد، ز  را با دستاني خيس مالش دهد و نيازي به آن ،جاي غسل

 .گيرد جاي غسل را مي

باشد،   غبار داشته  ها روي ديوار و يا هر چيز ديگري كه تيمم با كوبيدن دست )7(
بود، تيمم بدان   شده  جايز است، اما اگر ديوار با چيزي اعم از چسپ و يا رنگ پوشيده

 .باشد  غباري داشته  كه اين باشد، مگر جايز نمي

باشد، ممكن نبود،   غار داشته  چيز ديگري كهاگر تيمم روي زمين، ديوار و  )8(
 .اي نمايند و از خاك آن تيمم را انجام دهند اشكالي ندارد اگر خاك را داخل كيسه

اگر براي نمازي تيمم را انجام داد و تا نماز بعدي هيچ يك از مبطالت وضو  )9(
  ادهخواند و تيمم را اع بدو دست نداد، پس با همان تيمم نخست نماز دومي را مي

 . است  نمايد، زيرا او هنوز طاهر است و چيزي طهارتش را باطل نگردانده نمي

پاك نمودن بدن از نجاسات بر بيمار واجب است، اما اگر نتوانست آن را از  )10(
ي نماز نيز بر او الزم  خواند و اعاده خود بزدايد، پس با همان حال نمازش را مي

 .باشد نمي

شد، واجب   ز را بگذارد، پس هرگاه لباسش آلودهبيمار بايد با لباسي پاك نما )11(
پاك باشد، اما اگر براي او   لباس ديگري را بپوشد كه  كه اين است آن را بشويد و يا

ي نماز نيز بر او  چنين چيزي ممكن نبود، بايد با همان حال نمازش را بگذارد و اعاده
 .باشد واجب نمي

را بگذارد، پس هرگاه جايگاهش  و مكاني پاك نمازش  بيمار بايد روي پارچه )12(
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  كه اين يا  آن را با ديگري عوض كرده  كه اين شود و يا  شد، واجب است شسته  آلوده
نمايد، اما اگر چنين چيزي ممكن نبود، بايد با همان  اي پاك را روي آن پهن مي پارچه

 .باشد ي نماز نيز بر او واجب نمي حال نمازش را بگذارد و اعاده

توانايي   رو كه تأخير بيندازد، از اين  نمازش را به  ر جايز نيست كهبراي بيما )13(
بايد در حد توان طهارت نمايد و سپس در وقت مقرر نماز را   طهارت را ندارد، بلكه

نتواند   باشد كه  وجود داشته  بر بدن، لباس و يا جا نمازش چيزي آلوده  بگذارد، اگر چه
  . آن را رفع نمايد
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  نماز

شود و با  با تكبير شروع مي  بادتي است داراي گفتار و كرداري مخصوص كهنماز ع
  .يابد سالم پايان مي

هر زن و مرد مسلماني تقديم   آن را به  كه 1باشد مي و اين روش نماز پيامبر
او اقتدا نمايد، زيرا   به  آگاهي يابد سعي نمايد كه از روش نماز پيامبر  تا هر كس كه

  :فرمود برپيام
  ٢»صلوا كام رأيتموين أصيل«
K)خوانم من نماز مي  اي نماز بخوانيد كه گونه  به( 

  :و اينك توضيح روش نماز پيامبر
  جـا كـه   وضـو را بگيـرد، آن   طبق دسـتور خداونـد    كه اين يعني: وضوي كامل )1(
  :فرمايد مي

 m  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A

  RQ  P  O      N  M  Ll ٦: المائدة   
، صورتها و دستهاي )و وضو نداشتيد(هنگامي كه براي نماز بپاخاستيد ! اي مؤمنان (

را مسح كنيد، ) همه يا قسمتي از آنه (خود را همراه با آرنجها بشوئيد، و سرهاي خود 
  ).و پاهاي خود را همراه با قوزكهاي آنها بشوئيد

                                           
  نگارش در آورده  بن باز آن را به  هللامفتي عام در مملكت عربي استاد عبدالعزيز بن عبدا  اي است كه اين رساله 1

 .است
  631: است، ش   آن را از مالك بن حويرث روايت كردهبخاري   2



72  مباني اسالم 

 : ايدفرم مي  عمل نمايد كه ي پيامبر فرموده  و به
  .١»ال يقبل اهللا صالة بغري طهور«
  ). پذيرد خداوند هيچ نمازي را بدون وجود طهارت نمي(
 .نمايد)  كعبه(  قبله  باشد بايد تمام بدنش را متوجه  در هر كجا كه )2(

 .دهد ميخواهد نماز فرض و يا سنت را انجام  مي  باشد كه  قلب نيت داشته  از ته )3(

  زيرا نيت با زبان غيرمشروع و بدعت است، با توجهنبايد با زبان نيت را بگويد؛  )4(
 .آوردند زبان نيت را نمي  و اصحاب بزرگوارش به پيامبر  كه اين  به

را جلو خود  2»اي ترهس»تنهايي نماز گذارد، بايد   به  كه اين عنوان امام و يا  اگر به )5(
 .بگذارد

در   كه  ي استثنا شدهباشد، مگر در مسايل در نماز شرط اساسي مي  استقبال قبله )6(
 .اند شده  كتابهاي اهل علم توضيح داده

را بر  »اكبر اهللا«كند  نگاه مي  محل سجده  به  و در حالي كه  تكبير احرام را گفته )7(
 .نمايد زبان جاري مي

گوشهايش بلند   ها و نزديك الله در هنگام گفتن تكبير دستانش را تا مقابل شانه )8(
 .نمايد مي

گذارد؛ دست راست را روي كف، مچ و بازوي  اش مي ينهسدستانش را روي  )9(
 .گذاشت دستانش را چنين مي گذارد، زيرا پيامبر دست چپ مي

                                           
 .است  روايت كرده  از ابوهريرهمسلم  1
از عبور ديگران ممانعت   كه اين در جلو است تا  چيز مرتفعي مانند شمشير و امثال آنگذاشتن   مراد از ستره 2

  .نمايد 
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 :باشد افتتاح را بخواند، و آن دعاي ذيل ميدعاي   سنت است كه )10(

اللهم باعد بيني وبني خطاياي كام باعدت بني املرشق واملغرب, اللهم نقني من خطاياي «
ى الثو نقَ  ١»ب األبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي باملاء والثلج والربدكام يُ

مرا از ! به اندازه فاصله شرق و غرب ميان من و گناهانم فاصله بينداز، خدايا! بارالها( 
با ! شود، خدايا چه لباس سفيد از چرك و آلودگي پاك مي خطاهايم پاك گردان چنان

  ).دهشو  آب و برف و تگرك خطاهايم را شست
 :شود  جاي دعاي فوق اين دعا خوانده  و جايز است به )11(

 . ٢»سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك, وتعاىل جدك, وال إله غريك«
دارم و  كژيها دور مي كه شايسته مقام با عظمتت است تو را از نقص و چنان! خدايا(

سيار بزرگوار و با آيد، ب كنم، خير و بركت بر اثر نام مبارك تو به دست مي ستايشت مي
  ).عظمت هستي و جز تو معبود به حقي در زمين و آسمان وجود ندارد

را خواند، اشكالي ندارد، و بهتر آن  و اگر يكي ديگر از دعاهاي مأثور از پيامبر )12(
 صورت بهتر از روش پيامبر هر بار يكي از آن دو را بخواند، زيرا در اين  است كه

 .است  پيروي نموده

 .الرمحن الرحيم  من الشيطان الرجيم, بسم اهللا  اعوذ باهللا: ويدگ پس ميس )١٣(
ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة «: فرمود خواند؛ زيرا پيامبر را مي  ي فاتحه و سوره )14(

 3.»الكتاب

                                           
  )147. (اند روايت كرده  آن را از ابوهريره 598، و مسلم  744بخاري  .يهمتفق عل 1
  ).4/111(شرح مسلم . است  مسلم آن را از افعال عمر گزارش داده 2
 )38.(اند بن صامت روايت كرده  آن را از عباده) 394(و مسلم ) 756(بخاري  3
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  ).شود را در نماز نخواند، نماز او باطل محسوب مي  ي فاتحه سوره  كسي كه(
صورت جهر و در نمازهاي   جهري به ، در نمازهاي ي فاتحه بعد از قرائت سوره )15(

 .گويد را مي »آمين»ي  صورت نهان، كلمه  سري به

 .خواند قرآن را مي ،باشد  در توان داشته  پس هر اندازهس )16(

هاي كوچك  از سوره  بهتر آن است در نمازهاي ظهر، عصر و عشا بعد از فاتحه )17(
 .جويد  بهره

 .را بخواندهاي بزرگ  و در نماز صبح سوره )18(

هاي بزرگ و برخي  خواه خود برخي اوقات از سوره دل  نماز مغرب بنا بهو در  )19(
در اين مورد   نمايد و از احاديث نقل شده هاي كوچك انتخاب مي اوقات نيز از سوره

 .نمايد تبعيت مي

 .ركوع )20(

ي گوشهايش  ها و الله و آن را در مقابل شانه  دستانش را بلند كرده  در حالي كه )21(
و   رود و سرش را در مقابل پشتش قرار داده ركوع مي  گويان به، تكبير  قرار داده

انگشتانش از هم جدا باشند و در آن   ، طوري كه دستانش را روي زانوهايش گذاشته
 .گيرد آرام مي

 .»سبحان ريب العظيم«: خواند و در ركوع اين دعا را مي )٢٢(
  .تكرار نمايد  مرتبه  دعاي فوق را سه  بهتر اين است كه )23(
سبحانك اللهم ربنا : ب است همراه دعاي فوق اين دعا را نيز بخواندو مستح )٢٤(
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 ١.وبحمدك, اللهم اغفر يل
 .بلند شدن از ركوع )25(

ي گوشهايش  ها و الله را در مقابل شانه و آن  دستانش را بلند كرده  در حالي كه )26(
امام يا منفرد باشد اين دعا را   شود و در صورتي كه ، از ركوع بلند مي قرار داده

   .»سمع اهللا ملن محده«: خواند مي
  ربنا لک احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه« :افزايد و در هنگام قيام اين دعا را مي )٢٧(

 ٢.»شئت من يشء بعدبينهام و ملء ما  ملء الساموات واألرض, وملء ما 
  كه  دهاثبات رسي  ، زيرا به نمايد، كار خوبي را انجام داده  و اگر دعاي زير را نيز اضافه

أهل الثناء واملجد, أحق ما قال العبد, وكلنا لك عبد, ال مانع ملا «: فرمود مي پيامبر
٣.»أعطيت, وال معطي ملا منعت, وال ينفع ذا اجلد منك اجلد 

عنوان مأموم پشت سر امام نماز گذاشت بايد در هنگام برخواستن   هرگاه به )28(
 .تا پايان ذكر...  ربنا و لک احلمد: بگويد

بعد از بلند شدن از ركوع همانند قبل از ركوع دستانش را بر   تحب است كهمس )29(
چنين  پيامبر  كه  اش بگذارد، زيرا در حديث وائل بن حجر و سهل بن سعد آمده سينه

 .نمود عمل مي

 . سجده )30(

                                           
  . نقل از عايشه  به) 484(بخاري  1
  بن ابي ارقي  عبداهللا نقل از  به) 476(مسلم  2
  ).205) (477(مسلم  3



76  مباني اسالم 

رود و در صورت امكان زانوهايش را قبل از دستانش  مي  سجده  تكبير گويان به )31(
 .گذارد بر زمين مي

تواند دستانش را قبل از زانوهايش بر  برايش ممكن نباشد، مي  صورتي كه در )32(
 .زمين بگذارد

گذارد و بايد انگشتان دستش را  مي  قبله  انگشتان دست و پاهايش را رو به )33(
 .و دراز بگذارد  چسپيده

پيشاني همراه با بيني، دو : ي زير انجام گيرد بايد روي اعضاي هفتگانه  سجده )34(
 .انو و كف انگشتان پاهاها، دو ز دست

 .»سبحان ربی االعلی«: بايد بگويد  و در سجده )35(

 .يا بيشتر تكرار نمايد  مرتبه  ذكر فوق را سه  و سنت است كه )36(

سبحانك اللهم ربنا : و مستحب است همراه دعاي فوق اين دعا را نيز بخواند )37(
 1.وبحمدك, اللهم اغفر يل

  :فرمود زيرا پيامبر دعاهاي زيادي را بخواند،  و در هنگام سجده )38(

وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء, فقمن أن يستجاب الرب,   اما فی الركوع فعظموا فيه«
  2.»لكم
و اما در سجده بسيار دعا كنيد چون شايسته اما در ركوع خدا را بزرگ بشماريد، (

   ).است مورد استجابت قرار گيرد

                                           
  . نقل از عايشه  به) 484(بخاري  1
  نقل از ابن عباس  به) 207) (479(مسلم  2
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در   سيبش بگرداند، گفتني است كهخير دنيا و آخرت را ن  و از خدا بخواهد كه )39(
 .دنباش دعاها جايز مي  نماز فرض و سنت اين گونه

بازوهايش را جدا از پهلو، شكمش را جدا از زانو و زانوهايش را جدا از ران  )40(
 :فرمود نمايد؛ زيرا پيامبر دارد و بازويش را از زمين بلند مي مي  نگه

طُ « بْسُ , وال يَ ودِ جُ وا يف السُّ لُ تَدِ لْبِ اعْ اطَ الكَ بِسَ يْهِ انْ اعَ م ذِرَ كُ   ١.»أحدُ
و پهن   تعادل را رعايت نماييد و نبايد بازوهايتان را همانند سگ گسترده  در سجده(

 ).نماييد

 . بلند شدن از سجده  )41(

و روي آن   كردهپاي چپ را فرش نمايد و  بلند مي  تكبير گويان سر از سجده )42(
مايد و دستانش را روي ران و زانوهايش ن ميو پاي راستش را نيز عمود نشيند  مي
 .گذارد مي

رب اغفر يل وارمحني واهدين و ارزقني وعافني «: خواند و اين ذكر را مي )43(
 ٢.»واجربنی

مرا مورد مغفرت، رحمت، هدايت، روزي رساني و حفظ و نگهداشت ! پروردگارا(
  .)خويش قرار ده

 .آرامش برسد و آرام گيرد  بايد در آن نشستن به )44(

 :ركعت دوم  ي دوم و بلند شدن از آن به سجده )45(

                                           
 نقل از انس  به) 223) (893(و مسلم ) 722(بخاري  1
بن عباس آن را از ا  كه) 1/271(، حاكم )898(  ، ابن ماجه)285،  284(ترمذي ) 850(ابوداود ) 1/371(احمد  2

  .است  و صحيح قلمداد نموده  نقل كرده



78  مباني اسالم 

در   دهد كه رود و همان افعالي را انجام مي ي دوم مي سجده  تكبير گويان به )46(
 .است  ي نخست انجام داده سجده

ميان دو   نشيند همانطور كه و اندكي مي  بلند كرده  تكبير گويان سرش را از سجده )47(
اين نشست   شود، گفتني كه مي  يدهنام »نشست استراحت«  به  بود كه  نشسته  سجده

باشد و اگر آن را ترك گفت، اشكالي ندارد و ذكر و دعايي در آن وجود  مستحب مي
 .ندارد

بر زانوهايش براي ركعت دوم برخواهد خواست، اين در صورت   سپس با تكيه )48(
 .دهد مي  تكيه دستانشتوان انجام آن است، اما اگر توان آن را نداشت بر 

 .نمايد در توان وي باشد قرآن را قرائت مي  چه آن و هر  فاتحه ي سپس سوره )49(

 .است  در ركعت نخست انجام داده  نمايد كه سپس همان افعالي را تكرار مي )50(

 :روش نشستن براي تشهد )51(

داد، بعد از  و عيد را انجام مي  اگر نماز دو ركعتي اعم از نماز صبح، جمعه )52(
و پاي چپش را   صورت عمودي قرار داده  بهي دوم پاي راستش را  برخواستن از سجده

را رها   و انگشت سبابه  زده  دست راستش را گره  نمايد، و در حالي كه نيز فرش مي
و جايز است اگر . گذارد دارد، آن را روي زانوي راست مي مي  توحيد اشاره  و به  نموده

انگشت   مايد و بهانگشت ديگر را رها ن  بزند و سه  دو انگشت خنصر و بنصر را گره
 .است  نقل شده زيرا هر دو روش از پيامبر. كند  توحيد اشاره  به  سبابه

 .هر بار يكي از آن دو روش را تبعيت نمايدبهتر آن است  )53(

 .گذارد و دست چپ را روي ران و زانوي چپش مي )54(

 : تشهد و صلوات بر پيامبر )55(

 :دنماي صورت زير قرائت مي  سپس در آن نشست، تشهد را به )56(
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التحيات هللا والصلوات والطيبات, السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته, السالم «
  .١»علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني, أشهدُ أن ال إله إالّ اهللا, وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

همه بزرگداشتها از لحاظ ملكيت و شايستگي از قبيل سر فرود آوردن، ركوع، سجده، (
سالمت و رحمت و ؛ از آن خدا است  دعاها و كردارهاي شايستهي و دوام و ماندگار

ي  ي بندگان شايسته دورد و سالم خدا بر ما و همه. بركت خدا بر تو باد اي پيامبر خدا
ي  و فرستاده  وجود ندارد و محمد بنده  معبودي جز اهللا  دهم كه گواهي مي. خدا باد

  .خداوند است
مد وعىل آل حممد, كام صليت عىل إبراهيم وآل اللهم « :گويد سپس مي )57( صلِّ عىل حمُ

آل حممد, كام باركت عىل إبراهيم وآل  إبراهيم, إنك محيدٌ جميد, وبارك عىل حممد وعىل
 2.»إبراهيم, إنك محيدٌ جميد

خاندان ابراهيم درود ابراهيم و بر محمد و خاندانش درود بفرست چنانچه بر ! خدايا(
ي با شكوهي، و بر محمد و خاندانش بركت بفرست چنانكه بر  هفرستادي كه تو ستود

 ).ي با شكوهي خاندان ابراهيم بركت فرستادي كه تو ستودهابراهيم و 

اللهم إين أعوذ بك من عذاب  :گويد برد و مي خدا پناه مي  و از شر چهار چيز به )٥٨(
 ٣.»لدجالجهنم, ومن عذاب القرب, ومن فتنة املحيا واملامت, ومن فتنة املسيح ا

 ).برم از عذاب دوزخ و قبر، آزمايش مرگ و زندگي و دجال به تو پناه مي! خدايا(

                                           
  . نقل از ابن مسعود  به) 55) (402(و مسلم ) 6230(بخاري  1
 .  نقل از كعب بن عجزه  به) 66) (406(و مسلم ) 3370(بخاري  2
 . نقل از ابوهريره  به) 134) (590(مسلم  3
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باشد، از خدا   از خير دنيا و آخرت ميل داشته  چه خواه خود هر آن دل  سپس به )59(
نمايد و اگر براي پدر و مادرش يا كساني ديگر از مسلمانان دعا نمايد، اشكالي  طلب مي

زيرا در  ،كند خواندن اين دعاها در نماز فرض و سنت فرق نمي  ندارد، گفتني است كه
داد،  او ياد مي  تشهد را به  جا كه آمده است، آنصورت عام   به حديث ابن مسعود

 :فرمود

 . ١»ثم ليتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو«
  ). انتخاب نمايد ،سپس هر دعايي را كه بيشتر دوست دارد(

 .»ثم ليخرت بعد من املسألة ما شاء«:  آمده و در روايت ديگري چنين
 ).بخواهد از خدا طلب نمايد  كه  چه هر آن ،تواند بعد از آن سپس مي(

السالم عليكم «: گويد دهد و چنين مي طرف راست و چپ سالم مي  سپس به )٦٠(
 .»ورمحة اهللا

 :ركعتي و چهار ركعتي   روش خواندن نمازهاي سه )61(

از مغرب و يا چهار ركعتي همانند ظهر و عصر و ركعتي همانند نم  اگر نماز سه )62(
 .خواند مي خواند، تشهد مذكور را همراه با صلوات بر پيامبر عشاء را مي

 .خيزد بر زانوهايش براي ركعت سوم برمي  سپس با تكيه )63(

گوشهايش   ها و الله را در مقابل شانه و آن  و تكبير گويان دستانش را بلند كرده )64(
 .دهد قرار مي

 .گذارد هايش مي معمول دستانش را روي سينهو طبق  )65(

 .نمايد را قرائت مي  ي فاتحه و تنها سوره )66(

                                           
  ).55) (402(و مسلم ) 835(بخاري  1
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اي ديگر را بخواند، هيچ  و اگر احيانا در ركعت سوم و چهارم نماز ظهر سوره )67(
بر   روايت كرده ابوسعيد از پيامبر  اشكالي ندارد و براي اثبات اين موضوع حديثي كه

 .1نمايد آن داللت مي

د از ركعت سوم در نماز مغرب و بعد از ركعت چهارم در نمازهاي سپس بع )68(
 .خواند ظهر، عصر و عشا تحيات را مي

را  « استغفراهللا«بار   طرف راست و چپ خود سالم خواهد نمود و سه  سپس به )69(
 .گويد مي

اللهم انت السالم و منک السالم , تباركت ياذا اجلالل : خواند سپس اين ذكر را مي )٧٠(
 ٢.و االكرام

ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, له امللك وله احلمد وهو عىل «: گويد و همچنين مي )٧١(
 ٣.»كل يشء قدير, اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

ال حول وال قوة إال باهللا, ال إله إال اهللا, وال نعبد إال إياه, له النعمة وله الفضل وله « )٧٢(
 ٤.»اء احلسن, ال إله إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرونالثن
گويد و در  را مي »اكبر  اهللا«بار  33و   »الحمدهللا«بار  33،  »سبحان اهللا«بار  33و  )٧٣(

احلمد, و هو علی   امللک و له  , له  ال رشيک له  وحده  اال اهللا  ال اله«: نهايت خواهد گفت

                                           
  )165) (752(مسلم  1
 . نقل از ثوبان  به) 136) (592(مسلم  2
 .  بن شعبه  نقل از مغيره  به) 137) (593(و مسلم ) 844(بخاري  3
 . بن زبير  نقل از عبداهللا  به) 139) (594(مسلم  4
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  ١.»كل شیء قدير
 2.خواند را مي »لكرسيآية ا«و   )74(
 3.خواند را مي) ناس(و ) فلق(، )اخالص(هاي  و بعد از هر نمازي سوره )75(
بار تكرار   هاي فوق سه سوره  و بعد از نماز صبح و نماز مغرب مستحب است كه )76(

 .است  نقل شده شوند، زيرا احاديثي در اين خصوص از پيامبر
ي فرض بودن خارج  از دايرهباشند و  تمام اذكار فوق سنت مي  گفتني است كه )77(

 .هستند
  

 سنتهاي رواتب

قبل از ظهر چهار ركعت و بعد از آن   كه  براي هر زن و مرد مسلماني تعيين شده )78(
دو ركعت، و بعد از مغرب دو ركعت، و بعد از عشا دو ركعت و قبل از نماز صبح دو 

 .باشند ركعت مي  در مجموع دوازده  ركعت بخواند كه
و شهر خود   اگر در خانه شوند، زيرا پيامبر مي  ناميده »رواتب«و ركعتهاي فوق  )79(
اما در سفر؛ بجز سنت قبل از نماز فجر و سنت . نمود بود، روي آنها محافظت مي مي

در سفر و در  پيامبر  نمود، گفتني است كه وتر ساير نمازهاي سنت ديگر را ترك مي
 .كرد روي اين دو نماز سنت مواظبت مي  حضر

                                           
  . نقل از ابوهريره  به) 146) (597(مسلم  1
  .سند صحيح   به) 123(عمل اليوم و الليلة : نسائي در باب  2
 .اند و ابوداود و ابن حبان در صحيح خود آن را گزارش داده) 4/155(احمد  3
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 .شوند  خوانده) در مسجد  نه(  آن دو نماز سنت در خانه  اين است كهبهتر  )80(
 : فرمايد مي اما برگزاري آن در مسجد نيز اشكالي ندارد، زيرا پيامبر )81(
 .١»اال املكتوبة  افضل صالة املرء فی بيته«
 ).برگزار شوند  ساير نمازها در خانه  بجز نمازهاي واجب بهتر اين است كه(
بهشت ابدي؛ زيرا   هاي رواتب راهي است براي رسيدن بهمواظبت روي سنت )82(

 : فرمايد در اين خصوص مي پيامبر
  .٢»بيتا فی اجلنة  له  تطوعا; بنی اهللا  و ليلته  من صلی اثنتی عرشة ركعة فی يومه«
روز برگزار نمايد، خداوند در بهشت   ركعت سنت را در شبانه  هر كس دوازده(

 ).كند مي اي را براي او مهيا خانه
جايز است قبل از نماز عصر چهار  روايات صحيحي از پيامبر  به  با توجه )83(

 .ركعت و قبل از مغرب دو ركعت و بعد از نماز عشا دو ركعت را برگزار نمايد
     

                                           
 .نقل از زيد بن ثابت  به) 213) (781(و مسلم ) 7290(بخاري  1
  -عنها اهللا رضي -  نقل از ام حبيبه  به) 101) (728(صحيح مسلم  2
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  نمازهاي فرض و تعداد ركعات آنها

  
تعداد ركعات   نمازهاي فرض

  آنها
  سنتهاي رواتب

ل از ظهر و دو ركعت بعـد آن  دو ركعت قب  چهار ركعت  نماز ظهر
سنت قبل از ظهر چهار   اند كه و بعضي بر آن
  ركعت است

  چهار ركعت يا دو ركعت قبل از آن خوانده  چهار ركعت   نماز عصر
  باشند رواتب نمي  شود كه مي

  دو ركعت بعد از آن   ركعت  سه   نماز مغرب
  دو ركعت بعد از آن  چهار ركعت  نماز عشا
  دو ركعت قبل از آن  عتدو رك  نماز صبح

  

  1مكروهات نماز

نگريستن به آسمان و ، و يا چشم در نماز كراهت داردچرخاندن سر و گردن  )1(
  .باشد حرام مي

 .باشد مي  در نماز مكروه  انجام دادن حركتهاي اضافي و بيهوده )2(

                                           
  ي ابن عثيمين نقل از رساله  به  1



85  مباني اسالم 

نمايد، اعم از چيزهاي سنگين و رنگي در نماز   جلب توجه  برداشتن وسايلي كه )3(
 .دكراهت دار

 .است  گذاشتن دستها روي كمر مكروه )4(

  

  مبطالت نماز

  .اندك نيز باشد  اگرچهصحبت كردن عمدي، ) 1(
  .چرخيدن بسيار از جهت قبله) 2(
  .باعث وضو يا غسل گردد  چه و پيدايش هر آنبي وضو شدن ) 3(
  . پي و بدون نياز در حركات پي) 4(
  .اندك نيز باشد  خنديدن، اگر چه) 5(
  .طور عمد  ، قيام و يا قعود به كردن ركوع، سجده  اضافه) 6(

  .طور عمد  بقت از امام بهس) 7(
  

  ي سهو در نماز احكامي در خصوص سجده 

نمود،   ، قيام و يا قعودي را اضافه هرگاه در نماز سهو نمود و ركوع، سجده )1(
سهو  ي سجده  در نماز انجام داده  بايد سالم بدهد، سپس در برابر آن عمل اشتباهي كه

 .دهد سالم مي  برد و دوباره را مي

او تذكر داد   اگر در نماز ظهر براي ركعت پنجم بلند شد، سپس كسي به: عنوان مثال  به
خواندن تشهد   ، بايد بدون سردادن تكبير به اشتباه كرده  ياد آورد كه  خود به  كه اين و يا

سالم   برد و دوباره ي سهو مي دهد، سپس دو سجده برگردد و سالم مي) تحيات(
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بودن آن، اطالع پيدا نكرد، باز   تا پايان ركعت اضافي از اضافه  دهد، و در صورتي كه مي
  .دهد برد و سالم مي ي سهو مي دو سجده

  كسـي بـه    هرگاه قبل از پايان نماز از روي فراموشي سالم داد، سپس بالفاصله )2(
را از   ، بايد ركعـات بـاقي مانـده    شتباه كردها  ياد آورد كه  خود به  كه اين او تذكر داد و يا

 .دهد سالم مي  و دوباره  ي سهو را برده سربگيرد و بعد سالم بدهد؛ سپس سجده

او   كسي بهخواند و در ركعت سوم سالم داد، سپس  اگر نماز ظهر را مي :عنوان مثال  به
ركعـت چهـارمي را     بالفاصله، بايد  اشتباه كرده  ياد آورد كه  خود به  كه اين تذكر داد و يا

  اشتباه خود پي  زماني طوالني به بعد از مدت  كند و سالم بدهد؛ اما در صورتي كه  اضافه
  .نمايد  برد، بايد نماز را از اول اعاده

هرگاه از روي فراموشي تشهد اول و يا امثال آن را ترك نمود، بايد در برابر  )3(
ركن بعدي   به  كه اين و ببرد، اما اگر قبل ازي سه آن اشتباه، قبل از سالم دادن سجده

او   را انجام دهد و هيچ حكم ديگري به اشتباه خود پي برد، پس بايد آن  انتقال يابد، به
اشتباه   ركن بعدي متذكر شد كه  قبل از رسيدن به  گيرد، و در صورتي كه تعلق نمي

 .كند، بايد برگردد و  آن را انجام دهد مي

طور كامل بلند   ركعت سوم به  هرگاه تشهد اول را فراموش كرد و براي: لعنوان مثا  به
سالم بدهد، دو بار   كه اين قبل از  صورت نبايد براي تشهد برگردد، بلكه شد، در اين

براي تشهد بنشيند، اما از روي فراموشي   برد، و در صورتي كه ي سهو را مي سجده
بايد تشهد بخواند، پس   لند شود، متذكر شد كهب  كه اين تشهد را نخواند، سپس قبل از

كامال بلند شود،   كه اين گيرد، و اگر قبل از او تعلق نمي  و هيچ حكمي به  را انجام داده آن
بايد تشهد بخواند، پس بايد براي خواندن تشهد برگردد و نماز را كامل   ياد آورد كه  به

، دو  بلند شده  طر آن حركت اضافي كهخا  بايد به: اند ضمنا دانشمندان گفته. نمايد
 .داند و خدا بهتر مي. ي سهو را ببرد سجده
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ركعت؟ و در   يا سه  آيا دو ركعت خوانده  هرگاه در نماز مشكوك شد كه )4(
  چربيد، پس بايد يقين را در نظر گيرد كه گمان او هيچ يك از آن دو بر ديگري نمي

 .برد ي سهو را مي الم بدهد دو بار سجدهس  كه اين همان ركعت كمتر است، سپس قبل از

آيا دارد ركعت دوم را   اگر در ركعت دوم نماز ظهر مشكوك شد كه: عنوان مثال  به
چربيد،  خواند يا ركعت سوم؟ و نزد وي هيچ يك از اين دو گمان بر ديگري نمي مي

  كه اين بل ازدهد، سپس ق  عنوان ركعت دوم قرار بدهد و نماز را ادامه  را به پس بايد آن
 . برد ي سهو را مي سالم بدهد، دو سجده

ركعت؟ و در گمانش يكي   يا سه  آيا دو ركعت خوانده  مشكوك شد كه  هرگاه )5(
  كه اين را در نظر بگيرد، خواه كمتر باشد يا چربيد، پس بايد آن از آن دو بر ديگري مي

 .ردب ي سهو را مي سالم بدهد دو سجده  كه اين بيشتر، و قبل از

آيا دارد ركعت دوم را   هرگاه در ركعت دوم نماز ظهر مشكوك شد كه: عنوان مثال  به
خواند،  ركعت سوم را مي  تر بود كه خواند يا ركعت سوم؟ و اين گمان نزد او قوي مي

خواند و سالم  عنوان ركعت سوم قرار بدهد و نماز را كامل مي  را به پس بايد آن
  .دهد و سالم مي  و را بردهي سه دهد، سپس دو سجده مي

 نمايد، مگر او دست دهد، توجهي بدان نمي  قبل از پايان نماز شك به  و در صورتي كه
  .يقين حاصل نمايد  كه اين

نمايد،  شك و گمان نمي  شد، پس توجهي به بسيار مشكوك مي  و اگر چنان بود كه
  .شود گر شناسايي مي عنوان شخصي وسوسه  زيرا او به

  

  خواند؟ نماز مي  مار چگونهشخص بي

بر   يا با تكيه  شده خم  بخواند، اگر چه  بيمار نمازش را ايستاده  واجب است كه )1(
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  .نمازش را برگزار نمايد  ديوار يا عصايي باشد، بايد ايستاده
  نشسته  نماز را برگزار نمايد، پس جايز است كه  توانست ايستاده اگر نمي )2(

صورت چهارزانو   جاي قيام و ركوع به  به  است كه نمازش را بخواند، و بهتر اين
 .بنشيند

كشد و  دراز مي  قبله  نمازش را بخواند، پس رو به  توانست نشسته و اگر نمي )3(
روي پهلوي راست دراز بكشد؛ و در صورتي   خواند، و بهتر اين است كه نمازش را مي

باشد نمازش را   اشتهتوان د  دراز بكشد، پس هرطور كه  قبله  نتوانست رو به  كه
 .باشد ي آن نيز بر او واجب نمي خواند و اعاده مي

و پاهايش   پشت خوابيده  نتواند روي پهلو نماز بخواند، پس به  در صورتي كه )4(
كمي سرش را بلند   نمايد، و بهتر اين است كه كند و نماز را برگزار مي مي  قبله  رو به

در   نمايد، پس هر طور كه  قبله  نست پاهايش را رو بهباشد، و اگر نتوا  قبله  كند تا رو به
 .باشد ي آن نيز الزم نمي نمايد و اعاده باشد، نمازش را برگزار مي  توان داشته

بر شخص بيمار واجب است، اما اگر نتوانست، پس بايد   ي نماز ركوع و سجده )5(
تر قرار  نسرش را پايي  سرش را تكان دهد و براي سجده  قصد ركوع يا سجده  به
مشكل داشت، پس   توانست ركوع را ببرد، اما براي سجده  دهد، و در صورتي كه مي

توانست اما  را مي  دهد، و اگر سجده سرش را تكان مي  و  براي سجده  ركوع را برده
طور كامل   را به  و سجده  براي ركوع مشكل داشت، پس براي ركوع سرش را تكان داده

 .دهد انجام مي

كند، ضمنا  مي  نتواند سرش را تكان بدهد، با چشمانش اشاره  ورتي كهو در ص )6(
چشمانش را بيشتر از آن ببندد؛   بايد براي ركوع چشمانش را كمي ببندد و براي سجده

نمايند،   اشاره  ركوع و سجده  خواهند با انگشتانشان به برخي از بيماران مي  كه اين و اما
و سنت و همچنين از اقوال علما براي آن يافت  باشد و دليلي از قرآن صحيح نمي
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 .شود نمي

نمايد، پس بايد با قلبش نماز را   نتواند با سر و يا چشم اشاره  و در صورتي كه )7(
  خواند و با قلب نيت قيام، ركوع، سجده و نماز را مي  برگزار نمايد، يعني تكبير را گفته

  ر انساني در قبال نيتش محاسبهروايت صحيحي ه  آورد، زيرا بنا به و قعود را مي
 .گردد مي

شخص بيمار هر نمازي را در وقت مقرر خود برگزار نمايد و   واجب است كه )8(
تمامي وظايف هر نمازي را در حد توان انجام دهد، اما اگر انجام دادن هر نمازي در 

تواند نمازهاي ظهر و عصر و نمازهاي  وقت مقرر براي او مشكل و سخت بود، پس مي
صورت جمع تقديم نمازش   به  كند كه غرب و عشا را با هم جمع نمايد، حال فرق نميم

  هنگام مغرب بياورد، يا به  هنگام ظهر و نماز عشا را به  را بخواند و نماز عصر را به
هنگام   هنگام عصر و نماز مغرب را به  صورت جمع تأخير بخواند و نماز ظهر را به

اما نماز صبح را بايد در وقت . تر باشد براي او آسان  ر كهعشا تأخير بيندازد، هر طو
 .مقرر خود برگزار نمايد

شهر ديگري مسافرت   ي بيماري به شخص بيمار جهت معالجه  در صورتي كه )9(
شهر   به  نمايد و تا روزي كه قصر مي ،دو ركعت  نمايد، پس نمازهاي چهار ركعتي را به

، خواه سفرش طوالني باشد و 1خواند ن صورت ميهمي  گردد، نمازش را به خود باز مي
  . 2زود برگردد  كه اين يا

  

                                           
صورت قصر   باشد، نماز را به  داشته  سفر چهار روز يا كمتر ادامه  ي كهدر صورت: اند اي ديگر از فقها گفته دسته 1

  .نماز را قصر نمايد  صورت جايز نيست كه خواند، در غير اين مي
 .ي شيخ محمد بن صالح العثيمين  نقل از رساله  به 2
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  1نماز جماعت و امامت  احكام مربوط به

  نماز جماعت) أ(

  :احكام نماز جماعت -1
باشد، واجب است،   عذري براي حضور نداشته  نماز جماعت در حق هر انساني كه

 : فرمايد مي زيرا پيامبر
قامُ فيهم صالة اجلامعة إالَّ استحوذ عليهم الشيطان,  ما من ثالثة يف قرية« وٍ ال تُ دْ وال بَ

 .٢»فعليكم باجلامعة, فإنام يأكل الذئبُ من الغنم القاصية
هر سه نفرى كه در قريه و يا باديه نشينى باشند و نماز جماعت را بر پا نكنند، كسانى (

ت كه به جماعت حاضر هستند كه شيطان بر دل آنان سخت إحاطه كرده، پس بر شماس
  ).خورد مى ،شويد، زيرا گرگ هميشه گوسفندى را كه از چوپان دور شده

  : فرمود پيامبر  كه  و در روايت ديگري آمده

والذي نفيس بيده لقد مهمت أن آمر بحطب حيتطب ثم آمر بالصالة فيؤذّن هلا ثم آمر «
 .٣»رجالً فيؤم الناس ثم أخالف إىل رجال فأحرق عليهم بيوهتم

كه جان من در دست اوست تصميم گرفتم هيزم جمع كرده، سپس دستور  يايبخد(
كه أذان بگويند، سپس مردى را به إمامت واگذارم و بطرف مردانى روم كه به  دهم تا اين

  .)هايشان را بر آنان آتش زنم اند، و خانه جماعت حاضر نشده

                                           
 .ابوبكر جزايري: ي نوشته) منهاج المسلم( نقل از كتاب   به  1
  .اند را روايت كرده سند صحيح آن  ئي و حالم بهاحمد، ابو داود، نسا 2
   متفق عليه 3
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يا رسـول اهللا ليس يل : قالرجل أعمى  ف أتى النبي«: روايت است و از أبى هريره
ص له, فلامّ وىلّ دعاه  قائد يقودين إىل املسجد, فسأل رسول اهللا ص له يف بيته, فرخَّ أن يرخِّ

 .١»فأجب: نعم, قال: هل تسمع النداء? قال: فقال له
كسى ندارم كه مرا به مسجد برساند و از : آمد و گفت ى نزد رسول اهللايمرد نابينا(
حضرت به او إجازه داد و   اش نماز بخواند، آن واست تا در خانهحضرت إجازه خ  آن

شنوى؟  آيا أذان را مى: او را صدا كرد و فرمود ،جا دور شد و رفت وقتى آن مرد از آن
  . )پس جواب أذان را بده، يعنى نماز را با جماعت أدا كن: جواب داد بلى، فـرمود

  : فرمود  كه  روايت شده و از ابن مسعود

إال منافق معلوم النفاق, ولقد كان الرجل  –صالة اجلامعة –د رأيتنا وما يتخلف عنها ولق«
 .٢»يؤتى به هياد بني اثنني حتى يقام يف الصف

كرد مگر منافقى كه نفاق او  هيچكس از نماز جماعت تخلف نمى و در زمان پيامبر(
تا او را در صف  گرفتند ظاهر و آشكار بود، و در آن زمان دو طرف مرد مريض را مى

  ).نماز قرار دهند و با جماعت نماز بخواند

  :فضيلت نماز جماعت -2
در  باشد، پيامبر نماز جماعت فضيلت سترگي دارد و از پاداش عظيمي برخوردار مي

  .٣»الصالة مجاعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعرشين درجة«: فرمايد اين خصوص مي

                                           
  .است  مسلم آن را روايت كرده 1
  .است  مسلم آن را روايت كرده 2
  .ندا مسلم اين را روايت كردهبخاري و   3
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  ).باشد نماز فردي بيست و هفت برابر مي  بهفضيلت و ثواب نماز جماعت نسبت ( 
  : فرمود پيامبر  كه  و در روايت ديگري آمده

وقه بضعاً وعرشين درجـة, « صالة الرجل يف مجاعة, تزيد عىل صالته يف بيته, وصالته يف سُ
وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء, ثم أتى املسجد ال يريد إال الصـالة, فلـم خيـطُ 

ـلَ املسـجد خطوة إال رف عه اهللا هبا درجة, وحط عنه هبا خطيئة حتى يدخل املسجد, وإذا دَخَ
كان يف صالة ما كانت الصالة حتبسه, واملالئكة يصلون عىل أحـدكم مـادام يف جملسـه الـذي 

ْدث: صىل فيه, يقولون  .١»اللهم اغفر له, اللهم ارمحه ما مل حيُ
خانه و بـازار بـه أجـر و پـاداش او      برابر نماز دراندي نماز فرد در جماعت بيست و (

شود، زيرا اگر بطور كامل وضوء گرفت سپس بسـوى مسـجد خـارج شـد، و      إضافه مى
دارد به أجر و پـاداش   خروج او فقط براى أداى نماز در مسجد بود، هر گامى  كه بر مى

وارد مسجد و ثواب او يك درجه إضافه، و از گناه او يك سيئه كاسته مى شود، و وقتى 
عنـوان نمـاز بـرايش محسـوب       قصد نماز در مسجد بـاقي بمانـد، بـه     شود، مادام به يم

 باشـد، مـدام    در جاي نمازش باشـد و وضـويش باطـل نگشـته      گردد، و تا وقتي كه مي
او را بـبخش و رحمـت خـود را     بار إلهـى : گويند مىفرستند و  بر او درود ميفرشتگان 

  ).شامل حال او بگردان

  

                                           
 .است  گزارش داده) 1.478(مسلم آن را در قسمت نماز مسافر  1
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  امامت) ب(

  :رايط امامش -1
امامـت زن   ،باشد، بنابر ايـن   بايد مذكر، عادل و فقيه  شرايط امام اين است كه  از جمله

  فسقش معـروف و مشـهور شـده     باشد و امامت انسان فاسقي نيز كه براي مرد جايز نمي
باشد و جاي ترس   در دست داشته  ي اجرائيه قوه  باشد، جايز نيست، مگر در صورتي كه

باشد، زيرا  د، و همچنين امامت انسان نادان جز براي امثال خود جايز نميو وحشت باش
  :فرمايد مي پيامبر

, إال أن يقهره بسلطان, أو خياف سوطه أو سيفه«   .١»ال تؤمن امرأة وال فاجر مؤمناً
سر زن و يا انسان فاجر نمازش را برگزار نمايـد، مگـر در صـورتي     شتمن نبايد پؤم(
صـف مأموهـاي خـود درآورد و او نيـز از شـالق و        او را بـه   اجرائيـه  ي زور قوه  به  كه

  ).باشد  شمشير او بيم داشته
  :ي امامت است كسي شايسته  چه -2
قرآن آگاهي   به  بيشتر از همه  ي امامت نماز جماعت را دارد كه ترتيب كسي شايسته  به

از تقـواي    ، بعد كسي كهباشد  آگاهي بيشتري در دين داشته  باشد، سپس كسي كه  داشته
در ايـن خصـوص    تر باشد؛ پيامبر مسن  بيشتري برخوردار باشد و در نهايت كسي كه

  :فرمايد مي
هم لكتاب اهللا, فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسـنة, فـإن كـانوا يف « مُّ القوم أقرؤُ يؤُ

                                           
  باشد ن روايت ضعيف مياست؛ ضمنا اي  را روايت كرده آن  ابن ماجه 1
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 ١.»سناالسنة سواء, فأقدمهم هجرة, فإن كانوا يف اهلجرة سواء, فأكربهم 
قرآن آگاهي دارد، اگر   بيشتر به  از همه  ي كسي است كه امامت نماز جماعت بر عهده(

بيشـتر از    طور مساوي از قرآن آگاهي داشتند پس بايد كسي امامت نمايد كه  گروهي به
طور مساوي از سـنت    به  همه  باشد، و اگر در صورتي كه  سنت آگاهي داشته  ديگران از

قبـل از ديگـران هجـرت      بگيرد كه  اشتند، پس بايد كسي امامت را بر عهدهنيز آگاهي د
  شود كـه  است، و در صورتي از نظر هجرت نيز مساوي بودند، پس كسي امام مي  نموده
  ).تر از ديگران است مسن

  در نظـر گرفتـه    و صاحب خانـه ) سلطان(  ي مجريه ضمنا شرايط فوق براي رئيس قوه
  :فرمود رشود، زيرا پيامب نمي

نَّ الرجل يف أهله وال سلطانه إال بإذنه«  »ال يؤمَّ
و يـا سـلطان امامـت را      كسي ديگر براي صـاحب خانـه    جايز نيست كه  اجازه  جز به(

  ).برگزار نمايد

                                           
 .است  مسلم آن را روايت كرده 1
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   اذان و اقامه

  اذان) أ(

  : تعريف اذان -1
  .از الفاظي مخصوص  اعالن وقت نماز با استفاده

  :حكم اذان -2
  :فرمود باشد، زيرا پيامبر اهل شهر و روستا واجبي كفايي مياذان در حق 

ت الصالة فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكربكم« َ رضَ  .١»إذا حَ
تان امامت  هرگاه وقت نماز فرا رسيد، بايد يكي از شما بانگ بردارد و بزرگترين(

  ).نمايد
  :فرمود برنشين نيز سنت است، زيرا پيام  اذان براي مسافر و باديه: و گفتن

» نت يف غنمك أو باديتك فأذنت بالصالة فارفع صوتك بالنداء, فإنه ال يسمعُ مد إذا كُ
 .٢»صوت املؤذن جنٌّ وال إنس, وال يشء إال شهد له يوم القيامة

  اي سفر كردي و اذان برداشتي، سعي كن كه باديه  به  كه اين هرگاه چوپان بودي و يا(
ذن را ؤصداي م  هر انس و جن و مخلوق ديگري كهصدايت را بلند نمايي، زيرا 

  ). دهد ذن گواهي ميؤشنود، در روز قيامت براي م مي
  

                                           
   متفق عليه 1
  .است  را روايت كرده بخاري آن 2
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  :الفاظ اذان -3
  :باشد صورت مي بالل ياد داد بدين  به پيامبر  چه الفاظ اذان طبق آن
 .اهللا أكرب, اهللا أكرب. اهللا أكرب, اهللا أكرب

 .ه إالّ اهللاأشهد أن ال إله إالّ اهللا, أشهد أن ال إل
 .أشهد أن حممداً رسول اهللا, أشهد أن حممداً رسول اهللا

 .حي عىل الصالة, حي عىل الصالة
 .حي عىل الفالح, حي عىل الفالح

 ).الصالة خريٌ من النوم, الصالة خريٌ من النوم: كند مي  و در اذان صبح اين را اضافه(
 .اهللا أكرب, اهللا أكرب

 .ال إله إالّ اهللا
   اقامه) ب(

  : حكم اقامه -1
 ي فرض، سنت است، خواه نماز حاضر باشد و يا براي تمامي نمازهاي پنجگانه  اقامه
  : فرمود نماز قضا را انجام دهد، زيرا پيامبر  كه اين
قامُ فيهم صالة اجلامعة إالَّ استحوذ عليهم الشيطان, « وٍ ال تُ دْ ما من ثالثة يف قرية وال بَ

 .١»أكل الذئبُ من الغنم القاصيةفعليكم باجلامعة, فإنام ي
هر سه نفرى كه در قريه و يا باديه نشينى باشند و نماز جماعت را بر پا نكنند، كسانى (

                                           
  .اند را روايت كرده سند صحيح آن  احمد، ابو داود، نسائي و حالم به 1
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هستند كه شيطان بر دل آنان سخت إحاطه كرده، پس بر شماست كه به جماعت حاضر 
  ).شويد، زيرا گرگ هميشه گوسفندى را كه از چوپان دور شده مى خورد

صورت جفت و   بالل دستور داد اذان را به  به پيامبر  كه  روايت كردهنيز  و انس
  .1صورت طاق بخواند  را يكي يكي و به  اقامه
  
  : الفاظ اقامه -2

  : اين صورت است  به  الفاظ اقامه  بن زيد روايت شده  از عبداهللا  طبق حديثي كه
ن حممداً رسول اهللا, حي عىل الصالة, حي اهللا أكرب, اهللا أكرب, أشهد أن ال إله إالّ اهللا, أشهد أ

 .عىل الفالح, قد قامت الصالة, قد قامت الصالة, اهللا أكرب اهللا أكرب, ال إله إالّ اهللا

                                           
  .است  مسلم آن را روايت كرده 1
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  قصر و جمع و نماز خوف

  نماز قصر) أ(

  :تعريف نماز قصر -1
دو ركعت؛ ضمنا نماز   كردن نمازهاي چهار ركعتي به  قصر عبارت است از كوتاه

ركعت و نماز صبح دو ركعت   شوند، زيرا نماز مغرب سه كوتاه نمي مغرب و صبح
  .است

  :حكم نماز قصر -2
  :فرمايد مي مشروع و جايز است، زيرا خداوند ،قصر و كوتاه كردن نماز

 m  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ïl ١٠١: النساء  
و چهار ركعتيها را دو (هرگاه در زمين به مسافرت پرداختيد و نماز را كوتاه خوانديد (

  ).گناهي بر شما نيست) ركعت نموديد
  :فرمايد شود، در پاسخ مي ؤال ميس در خصوص نماز قصر از پيامبر  و هنگامي كه

تهُ « قَ م فاقبلُوا صدَ قَ اهللا هبا عليكُ قة تصدَّ دَ  .١»صَ
  .)ي او را بپذيريد ، پس صدقه شما بخشيده  به خداوند  اي است كه نماز قصر صدقه(

كد قلمداد ؤعنوان سنت م  بهنماز قصر   شود كه روي آن، باعث مي و مواظبت پيامبر
نمود، و  صورت قصر برگزار مي  در تمامي سفرهايش، نمازها را به شود، زيرا پيامبر

  .كردند نيز نمازهايشان را قصر مي ناصحاب

                                           
   متفق عليه 1
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3 - قصر نماز  مسافت:  
، نظر نگرفت، و اين جمهور اصحاببراي نماز قصر مسافت معيني را در ن پيامبر

  چهار مرحله  را به نگاه كرده و آن مسافت قصر نماز پيامبر  به  هستند كه  تابعين و ائمه
اند، پس هر كس  كيلومتر اعالم داشته 96اند، يعني كمترين حد قصر را  محدود نموده

ظهر، عصر و  نمازهاي  اين مسافت را بپيمايد و سفرش براي گناه نباشد، سنت است كه
  .دو ركعت كاهش دهد  عشا را به

  :ابتدا و انتهاي قصر -4
شهر   به  تا زماني كه گذارد را جا ميخود ي مسكوني  منطقه  اي كه از همان لحظهمسافر 

تصميم   خواند، مگر در صورتي كه صورت قصر مي  گردد نمازش را به خود باز مي
ماند، در آن صورت بايد نماز را  قي ميباشد براي مدت چهار روز در شهري با  داشته

اين دليل نماز قصر براي مسافر در   كامل بخواند و قصر براي او جايز نيست، زيرا به
 با مشكالت و ناراحتي سفر روبرو است و  با در نظر گرفتن اقامت  كه  شده  نظر گرفته

سفر نجات  هاي گردد و از دلواپسي مي  موقتي براي مدت چهار روز، خاطرش آسوده
روز در تبوك ماند و در طول آن بيست روز  20مدت  پيامبر  يابد؛ گفتني است كه مي

نيت  اند چون پيامبر برخي از علما در خصوص آن گفته. 1نمود نمازهايش را قصر مي
 .است  صورت قصر خوانده  اقامت موقتي را نداشته، نمازهايش را به

  :باشد قصر براي عموم مسافرين مي -5
پيمايند و  از مركب سفر را مي  با استفاده  نماز قصر براي عموم مسافريني جايز است كه

شوند، و پيمودن سفر با شتر يا ماشين و يا هواپيما  راهي سفر مي  با پاي پياده  كه اين يا
                                           

  .است  خود گزارش داده »المسند«را در  امام احمد آن 1
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اش نيز  در كشتي است و خانواده  هميشه  كند، اما كشتيباني كه حال مسافر نمي  فرقي به
او در كشتي هستند، قصر نماز براي او جايز نيست و بايد نمازش را تمام  همراه  به

  .گردد بخواند، زيرا او همانند اهل كشتي محسوب مي
  

  جمع دو نماز) ب(

  :حكم جمع دو نماز -1
دو نماز را با هم جمع نمايد، اما جمع كردن   تواند كه خواست خود مي  انسان بنا به

سنت است و در اين دو   و مغرب و عشا در مزدلفه  ميان ظهر و عصر در روز عرفه
  در عرفه پيامبر  كه  است، زيرا در روايت صحيح آمده  نشده  انسان اختيار داده  مورد به

نيز نماز مغرب و   جمع نمود و در مزدلفه  نماز ظهر و عصر را با يك اذان و دو اقامه
  .1برگزار كرد  عشا را با يك اذان و دو اقامه

  :وش جمع دو نمازر -2
صورت جمع تقديم برگزار   مسافر نماز ظهر و عصر را به  كه اين جمع عبارت است از

صورت جمع   به  كه اين نمايد، پس بايد هر دو نماز را در ابتداي وقت ظهر بخواند، و يا
تأخير نمازهايش را پيگيري نمايد، پس بايد در ابتداي وقت عصر آن دو را با هم 

صورت جمع تقديم يا تأخير برگزار   دو نماز مغرب و عشا را به  كه اين ابخواند؛ و ي
  نقل شده خواند، زيرا از پيامبر نمايد و در ابتداي وقت يكي از آن دو نمازش را مي مي
ي تبوك نماز ظهر و عصر را در وقت عصر برگزار نمود و نماز  ايشان در غزوه  كه

                                           
 .است  را روايت كرده مسلم آن 1
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  .1ار كردمغرب و عشا را نيز در وقت مغرب برگز
اگر شبي باران و يا سرما و يا باد شديدي سرزميني را فرا گرفت   ذكر است كه  الزم به

توانند نماز مغرب  بود، اهل آن سرزمين مي  نماز عشا سخت و مشكل  و برگشتن آنان به
باراني نماز مغرب و  در شِب صورت جمع تقديم بخوانند؛ زيرا پيامبر  و عشا را به

  .2جمع نمودعشا را با هم 
تواند نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا را با هم جمع  بيمار نيز مي  كه همچنان

اداي نماز در وقت معين خود او را با سختي و مشكالت   كه اين شرط  نمايد، اما به
كرد، زيرا دليل  مشروعيت نماز جمع، مشقت و وجود سختي و ناراحتي  مي  مواجه

صورت جمع   تواند نمازهايش را به شد، مي  سختي مواجه است، پس هرگاه انسان با
ي دشمن و  انسان در حضر نيز با مشكالتي همچون ترس از حمله  بسا كه  بخواند؛ و چه

تواند نمازهايش را  شود، پس مي مي  برد مال و ثروت، مواجه يا هتك حرمت و يا دست
بدون وجود   كه  نقل شده رروايت صحيح از پيامب  صورت جمع انجام دهد، زيرا به  به

  : گويد مي ابن عباس. است  باران در حضر نمازهايش را جمع كرده
 .٣»ثامنيا مجيعا و سبعا مجيعا  صليت مع رسول اهللا«
. خواندم امامت پيامبر  با هم بهرا هشت ركعت نماز را با هم و هفت ركعت نماز (
 .خواندم شاء را با هم با پيامبريعني نماز ظهر و عصر را با هم و نماز مغرب و ع[

ها در حالت  اين جمع  هشت ركعت و هفت ركعت دليل اين است كه: فرمايد مي  كه اين

                                           
   متفق عليه 1
  .است  را روايت كرده بخاري آن 2
   متفق عليه 3
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چهار : فرمود مي ،بود سفر مي  است، و اگر اين جمع مربوط به  اقامت در منزل بوده
ركعت مغرب و دو ركعت   عت، سهركعت، دو ركعت ظهر و دو ركعت عصر و پنج رك

  كه و چنان] ). است  قصر خوانده  نماز را به  در حالت سفر هميشه چون پيغمبر عشا؛
  كه  طور خوانده رو نمازش را آن از اين ، ممكن است پيامبر ابن عباس بيان داشته

  . كاري را براي امتش بوجود بياورد است آسان  خواسته
تأخير   وقت عصر بهبايد نماز ظهر را تا   صورت است كه  اين  روش نماز جمع به

بيندازد و نماز عصر را نيز در ابتداي وقت مقرر برگزار نمايد و نماز مغرب را تا وقت 
  .تأخير بيندازد و نماز عشاء را نيز در ابتداي وقت مقرر برگزار نمايد  عشا به

  

  نماز خوف) ج(

  :مشروعيت نماز خوف -1
  : فرمايد مي خداوند  باشد كه ي زير مشروع مي آيه  به  نماز خوف با توجه

 m  K  J  I   H  G  F  E  D  C B  A

      V  U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L

  \[  Z  Y  X  Wl ١٠٢: النساء  
را برايشان بپا داشتي، ) خوف(در ميانشان بودي و نماز ) تو، اي پيغمبر(زماني كه (

خود را با خود داشته باشند، و اي از آنان با تو به نماز ايستند، و بايد كه اسلحه  دسته
) سالم بدهند و به كشيك و نگهباني بپردازند و(نماز را با تو خواندند ) نصف(وقتي كه 
اند، بيايند و با تو به  بپايند و دسته ديگري كه هنوز نماز را نخوانده) از دشمنان(شما را 
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  ).نماز ايستند و احتياط خود را مراعات و اسلحه خود را داشته باشند
  :روش نماز خوف در سفر -2

اند؛  هاي گوناگوني را براي نماز خوف نقل كرده بر اثر شدت و ضعف خوف كيفيت
در سفر و در هنگام جنگ برگزار   نمازي است كه ،مشهورترين كيفيت نماز خوف

  :شود مي
  بلهق  اي از نمازگزاران با او رو به تقسيم نمايد، دسته  دو دسته  را به  اردگاه  كه اين
گيرند، امام يك  روي آن قرار مي ي ديگر در مقابل دشمن و روبه ايستند و دسته مي

بلند   خواند، و اين دسته مي ،اند ايستاده  قبله  با او رو به  اي كه ركعت نماز را با دسته
تنهايي پس از نيت مفارقت و بدون تبعيت از امام ركعت دوم را   شوند و خودشان به مي
شان تمام زآورند و با اين دو ركعت نما جاي مي  به  در جاي خود دو سجده خوانند و مي
روند  مي  شود چون نماز خوف دو ركعت است و وقتي نمازشان تمام شد اين دسته مي

آيند و امام با آنان هم  ي دوم مي ايستند، و دسته دشمن مي  ي دوم رو به و در جاي دسته
ي  رسد، و دسته دو ركعت مي  صورت نماز امام بهاين   خواند به يك ركعت نماز را مي

  1.نمايند خوانند و دو ركعت را تمام مي دوم هم يك ركعت ديگر را مي
  :روش نماز خوف در حضر -3

ي اول دو ركعت  قصر نماز جايز نيست، بايد دسته  و اگر جنگ در حضر واقع شد كه
تنهايي   م دو ركعت بعدي را بهرا همراه امام و پس از نيت مفارقت و بدون تبعيت از اما

آيد و دو ركعت را با آنان  ي دوم مي دسته  كه اين ايستد تا بخواند و امام همچنان مي
ي دوم دو  دسته  كه اين ماند تا نشيند و منتظر مي خواند، سپس امام براي تشهد مي مي

                                           
   متفق عليه 1
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  .1دهند م ميدهد و آنان نيز سال گاه امام سالم مي خوانند، آن ركعت پاياني خود را مي
  عدم امكان تقسيم لشكر -4

تنهايي   نظر رسيد، پس هر كس به  اگر جنگ شدت يافت و تقسيم لشكر مشكل به
باشد نماز جايز   يا هر طرف ديگر كه  قبله  يا سوار، رو به  خواند، پياده نماز خود را مي

:فرمايد مي وندكنند، زيرا خدا مي  استفاده  هايشان از اشاره است و براي ركوع و سجده 
 m  ON   M  L  K  Jl ٢٣٩: البقرة  

و نتوانستيد با خشوع و خضوع (ترسيديد ) به خاطر جنگ يا خطر ديگري(و اگر (
در حال پياده يا سواره انجام ) الزم به نماز بايستيد، نماز را ترك نكنيد، بلكه آن را

  ).دهيد
   »قياماً وركباناً وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا «: فرمود و پيامبر

ي دشمن قرار  و اگر خوف بيشتر از آن بود و جنگ و پيكار شدت يافت و در ميانه(
  .2)يا سوار نمازهايشان را برگزار نمايند  توانند پياده گرفتند، پس مي

  :دنبال كردن دشمن يا فرار از دست دشمن -5
  كه اين بدهد، و يارا از دست  ممكن است آن  نمايد كه دشمني را دنبال مي  كسي كه

او دست يابد، پس در هر دو صورت نماز   ممكن است به  كند كه دشمني او را دنبال مي
امكان   نمايد و هر طور كه هر طرف ديگر برگزار مي  يا به  قبله  يا سوار، رو به  را پياده
از   كه نمايد كسي سان نمازش را برگزار مي همين  خواند، و به باشد نمازش را مي  داشته

                                           
  .است  را روايت كرده مسلم آن 1
  است  را روايت كرده بخاري آن 2
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  : فرمايد مي كند، زيرا خداوند دست حيوان، انسان و يا هر موجود ديگري فرار مي
 m  ON   M  L  K  Jl ٢٣٩: البقرة  

فرستد، ايشان  دنبال مردي هزلي مي  را به بن انيس  عبداهللا پيامبر  كه اين و همچنين
  : گويد مي
طلقت أميش وأنا أصيل, أومئ إيامءً ملا خفت أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصالة, فان«

 .»نحوه, فلام دنوت منه
نمايد، پس در همان حال حركت  او را از من دور مي ،نماز  كه اين وقتي ترسيدم از(

نمودم، پس وقتي از  مي  استفاده  هايم از اشاره خواندم و براي ركوع و سجده نمازم را مي
  .1...)او نزديك شدم 

  

                                           
  .است  را روايت كرده بخاري آن 1
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   نماز جمعه

   روز جمعهفضيلت  -1

ترين روزهاي دنيا و ارزشمندترين روزهاي  روزي بزرگ است و از بزرگ  روز جمعه 
، الزم است  خداوند آن را بزرگ شمرده  كه اين  به  گردد، پس با توجه محسوب مي  هفته
عنوان روزي بزرگ بدان نگريست و كارهاي نيك و صالح را در آن انجام داد و   به  كه

در  صلوات فرستاد، پيامبر طور فراوان بر پيامبر  پرهيز نمود و بهاز تمامي گناهان 
  :فرمايد مي  خصوص روز جمعه

لق آدم, وفيه أُدخل اجلنة, وفيه أُخرج « خري يوم طلعت عليه الشمس, يوم اجلمعة, فيه خُ
 ١.»منها, وال تقوم الساعة إال يف يوم اجلمعة

 آدم  است، در روز جمعه  وز جمعهر  طلوع كرده نخورشيد در آ  بهترين روزي كه(
بود از بهشت بيرون شد،   وارد بهشت شد، و در روز جمعه  ، و در روز جمعه خلق شده

  ).شود قيامت برپا مي  و در روز جمعه
  : فرمود پيامبر  كه  روايت كرده بدري  و ابولبابه

 .٢»...يوم األضحىسيد األيام يوم اجلمعة, وأعظمها عند اهللا تعاىل, من يوم الفطر, و«
گردد و از روز عيد فطر و  نزد خداوند از بزرگترين روزها محسوب مي  روز جمعه(

  ).تر است قربان نيز بزرگ
  : فرمودپيامبر  كه  روايت شده  و از ابوهريره

                                           
 .اند را روايت كرده مسلم ، احمد و ترمذي آن 1
  .سندش حسن است  كه  اند، و عراقي در خصوص آن گفته را روايت كرده آن  احمد و ابن ماجه 2
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سل اجلنابة, ثم راح يف الساعة األوىل, فكأنام قرب بدنة, ومن « من اغتسل يوم اجلمعة غُ
لثانية, فكأنام قرب بقرة, ومن راح يف الساعة الثالثة فكأنام قرب كبشاً أقرن, راح يف الساعة ا

ومن راح يف الساعة الرابعة فكأنام قرب دجاجة, ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأنام قرب 
 ١.»بيضة, فإذا خرج اإلمام حرضت املالئكة يستمعون الذكر

همان صفات و شرايط انجام غسلي مانند غسل جنابت و با   در روز جمعه  كسي كه(
  يك شتر را در راه خدا قرباني كرده  سوي مسجد برود مثل اين است كه  دهد، سپس به
  كرده  يك گاو را صدقه  مسجد برود، مثل اين است كه  در ساعت دوم به  باشد، كسي كه
يك قوچ   مسجد برود ثوابش مثل اين است كه  در ساعت سوم به  باشد، كسي كه

مسجد برود ثوابش مثل   در ساعت چهارم به  باشد و كسي كه  را قرباني نمودهشاخدار 
در ساعت پنجم برود مانند اين   باشد، كسي كه  داده  يك مرغ را صدقه  اين است كه

امام در مسجد ظاهر گرديد،   كه باشد، همين  داده  يك تخم مرغ را صدقه  است كه
  ).دهند گوش فرا مي  و مطالب خطبه ذكر و دعا  شوند و به فرشتگان حاضر مي

  :فرمود پيامبر  كه  روايت شده -عنهما  رضي اهللا-  و از ابوسعيد و ابوهريره
, يسأل اهللا« عة ساعة, ال يوافقها عبدٌ مسلمٌ , إال أعطاه إياه, وهي  إن يف اجلُمُ فيها خرياً

 .٢»بعد العرص
ي مسلماني در آن ساعت هر  وجود دارد، هر بنده  يك زمان و ساعتي در روز جمعه(

  نمايد؛ گفتي است كه اش را استجابت مي چيز خيري را از خدا بخواهد، خداوند خواسته

                                           
  .اند مالك و بخاري آن را روايت كرده 1
  .است  عنوان حديث صحيح قلمداد نموده  را به و عراقي نيز آن  را روايت كرده امام احمد آن 2
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  ).آن ساعت و زمان بعد از نماز عصر است
  

   حكم روز جمعه -2

  در خصوص نماز جمعه خداوند  كه اين  به  واجب است، با توجه  نماز جمعه

  :فرمايد مي

 m E    D  C  B  A   N  M  L  K  J      I  H  G  F
  POl ٩: الجمعة  

هنگامي كه روز آدينه براي نماز جمعه اذان گفته شد، به سوي ذكر و ! اي مؤمنان(
چيزي كه بدان دستور داده (اين  .عبادت خدا بشتابيد و داد و ستد را رها سازيد

  ).براي شما بهتر و سودمندتر است اگر متوجه باشيد) شويد مي
هم اجلُمعات, أو ليختمن اهللا عىل «: فرمايد نيز مي امبرو پي عِ دْ لينتهنيَّ أقوامٌ عنْ وَ

  .»قلوهبم, ثم ليكونن من الغافلني
بر دلهايشان مهر  خداوند  كه اين كنند و يا را ترك نمي  نماز جمعه  كه اين آنان يا(
  ).گيرند زند و در نهايت در رديف غافلين قرار مي مي

  :فرمود  كه  گري آمدهو در روايت دي
, أو امرأة, أو صبي, أو : اجلمعةُ حقٌّ واجبٌ عىل كل مسلم يف مجاعة إال أربعة« عبدٌ مملوكٌ

 .١»مريض
                                           

  .است  يدهنشن چيزي را از پيامبر  كه  را از طارق بن شهاب روايت كرده ابوداود آن 1
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عبارتند   كه  بر هر فرد مسلماني واجب است جز چهار گروه  برپا داشتن نماز جمعه(
  ).ملك ديگري است، زن، كودك و بيمار  اي كه برده: از

  

   عهآداب روز جم -3

زيرا واجب است، كنند،  شركت مي  در نماز جمعه  ي كساني كه غسل براي همه) 1(
  : فرمود پيامبر

ْتَلِمٍ « لُ اجلمعة واجبٌ عىل كلِّ حمُ سْ  ١»غُ
  ).بر هر مرد بالغ و عاقلي واجب است  غسل روز جمعه(
زيرا  باشد، داراي بوي خوش مي  چه آن از عطر و هر  پوشيدن لباس پاك و استفاده) 2(

  : فرمود پيامبر
  ٢.»عىل كل مسلمٍ الغسل يوم اجلمعة, ويلبس من صالح ثيابه, وإن كان له طيب مس منه«
هايش را  غسل نمايد و بهترين لباس  در روز جمعه  بر هر مسلماني واجب است كه(

  ).باشد بايد خود را خوشبو كند  بپوشد و اگر عطر داشته
 مصلي برساند، زيرا پيامبر  ا رسد بايد خود را بهفر  وقت جمعه  كه اين قبل از - 3

  :فرمود
سل اجلنابة, ثم راح يف الساعة األوىل, فكأنام قرب بدنة, ومن « من اغتسل يوم اجلمعة غُ

راح يف الساعة الثانية, فكأنام قرب بقرة, ومن راح يف الساعة الثالثة فكأنام قرب كبشاً أقرن, 

                                           
  .متفق عليه)  1(
  .رواه أحمد وأبو داود وأصله في الصحيحين)  2(
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 قرب دجاجة, ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأنام قرب ومن راح يف الساعة الرابعة فكأنام
 ١.»بيضة, فإذا خرج اإلمام حرضت املالئكة يستمعون الذكر

غسلي مانند غسل جنابت و با همان صفات و شرايط انجام   در روز جمعه  كسي كه(
  يك شتر را در راه خدا قرباني كرده  سوي مسجد برود مثل اين است كه  دهد، سپس به

  كرده  يك گاو را صدقه  مسجد برود، مثل اين است كه  در ساعت دوم به  ، كسي كهباشد
يك قوچ   مسجد برود ثوابش مثل اين است كه  در ساعت سوم به  باشد، كسي كه

مسجد برود ثوابش مثل   در ساعت چهارم به  باشد و كسي كه  شاخدار را قرباني نموده
در ساعت پنجم برود مانند اين   اشد، كسي كهب  داده  يك مرغ را صدقه  اين است كه

امام در مسجد ظاهر گرديد،   كه باشد، همين  داده  يك تخم مرغ را صدقه  است كه
  ).دهند گوش فرا مي  ذكر و دعا و مطالب خطبه  شوند و به فرشتگان حاضر مي

نماز سنت را باشد   در توان داشته  كه  شود، هر اندازه وارد مسجد مي  كه اين بعد از) 4(
  :فرمود خواند، زيرا پيامبر مي
سُّ من « مَ نِه أو يَ هْ هنُ من دُ , ويدّ رٍ ال يغتسل رجل يوم اجلمعة, ويتطهر بام استطاع من طُهْ

تِبَ له, ثم يُنصت لإلمام إذا  طيب بيته, ثم يروح إىل املسجد ال يفرق بني اثنني, ثم يصيل ما كُ
رَ له من اجلمعة إىل اجل فِ  .٢»معة األخر ما مل يغش الكبائرتكلم إال غُ

غسل نمايد و در حد توان نظافت را رعايت كند و موهايش   هر كس در روز جمعه(
خالي باشد   كه  مسجد برود و در هر نقطه  زند و خود را معطر نمايد، سپس به را روغن 

                                           
  .اند مالك و بخاري آن را روايت كرده 1
  .است  را روايت كرده آنبخاري   2
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سخنان امام گوش فرا بدهد، حتما   و به  نمازش را بخواند، سپس ساكت نشسته
  گزرد، اما به ي ديگر درمي تا هفته  از تمامي گناهان او در طول اين هفته ندخداو
  ).باشد  نشده  مرتكب گناه كبيره  كه اين شرط

چيزي مشغول   خود را به  كه اين هنگام آمدن امام و پرهيز از  رعايت سكوت به) 5(
  :فرمود نمايد، زيرا پيامبر

 .١»أنصت فقد لغوت: طبإذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة واإلمام خي«
رفيقت بگوييد   خواند شما اگر به ي نماز را مي خطبه  امام در روز جمعه  وقتي كه(

  ).شود ات كم مي ايد و از ثواب جمعه ساكت باش، شما هم كار عبث و لغوي انجام داده
  : فرمود پيامبر  كه  و در روايت ديگري آمده

نْ مسَّ احلىص فقد لغى, ومن لغى فال«  .٢»مجعة له مَ
است   چيزي مشگول نمايد، پس كار عبث و لغوي را انجام داده  هر  كس خود را به(

  ).شود مي  بهره بي  و هر كس كار لغوي را انجام دهد، از پاداش جمعه
خواند، دو ركعت نماز تحية  مي  امام خطبه  اگر در هنگامي وارد مسجد شد كه) 6(

  :فرمود د، زيرا پيامبرخوان مي  طور خالصه  المسجد را به
 .٣»إذا دخل أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فلريكع ركعتني وليتجوز فيهام«
طور   خواند بايد دو ركعت نماز را به را مي  وقتي وارد مسجد شديد و امام خطبه(

  ).بخوانيد  خالصه

                                           
  .است  را روايت كرده آن مسلم  1
  .است  را روايت كرده ابو داود آن  2
  .است  را روايت كرده آن مسلم  3
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 يامبرگام برداشتن بر نماز گزاران و از هم جدا كردن آنان كراهت دارد، زيرا پ) 7(
: وي فرمود  دارد، خطاب به بر نمازگزاران قدم برمي  نمود كه  وقتي فردي را مشاهده

   .١»اجلس فقد آذيت«
  ).ي اذيت و آزار ديگران شديد مايه  بنشين، براستي كه(

  .»و ال يفرق بني اثنني«: فرمود  كه  و در روايت ديگري آمده
كند و آنان را از هم جدا  ميايجاد ن  من هرگز ميان دو شخص فاصلهؤانسان م(

  ).سازد نمي
 باشد، زيرا خداوند حرام و غير مشروع ميخريد و فروش بعد از اذان دوم ) 8(
  :فرمايد مي

 m  N  M  L  K  J      I  H  G  F  E    D  C  B  A
  POl ٩: الجمعة   

ذكر و هنگامي كه روز آدينه براي نماز جمعه اذان گفته شد، به سوي ! اي مؤمنان (
چيزي كه بدان دستور داده (اين . عبادت خدا بشتابيد و داد و ستد را رها سازيد

 ).براي شما بهتر و سودمندتر است اگر متوجه باشيد) شويد مي

  كه اين  به  باشد، با توجه مستحب مي  ي كهف در شب و روز جمعه خواندن سوره) 9(
:فرمود  كه  روايت شده از پيامبر 

 .٢»ة الكهف يف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتنيمن قرأ سور«

                                           
  .است  يت كردهرا روا ابو داود آن 1
  باشد  صحيح مي  كه  و بيان داشته  را گزارش داده حاكم آن  2
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  ي دو جمعه فاصله  ي كهف را بخواند، خداوند به سوره  آدينههر كس در روز (
  ). گرداند روشنايي را براي او مهيا مي
  .خواندند را مي  اين سوره  روز جمعه  و سلف صالح نيز در شبانه

  :فرمايد زيرا مي ،صلوات فرستادن بر پيامبر) 10(
نتُ له شهيداً وشفيعاً « أكثروا عيلَّ من الصالة يوم اجلمعة وليلة اجلمعة, فمن فعل ذلك كُ

 .١»يوم القيامة
صلوات زيادي را بر من بفرستيد؛ هر كس اين كار را انجام   در شب و روز جمعه(

  ).يابد عنوان شاهد و شفيع خود مي  دهد، در روز قيامت مرا به
  حاوي ساعت و زماني است كه  ؛ زيرا روز جمعه فراوان در روز جمعه دعاي) 11(

نمايد،  ي بندگانش را استجابت مي پذيرد و خواسته در آن ساعت دعاها را مي خداوند
  :فرمايد در اين خصوص مي پيامبر

, يسأل اهللا« عة ساعة, ال يوافقها عبدٌ مسلمٌ , إال أعطاه إياه إن يف اجلُمُ  .٢»فيها خرياً
ي مسلماني در آن ساعت هر  وجود دارد، هر بنده  يك زمان و ساعتي در روز جمعه(

  ).نمايد اش را استجابت مي چيز خيري را از خدا بخواهد ، خداوند خواسته
مسجد تا برگشتن ايشان   ي آمدن امام به فاصله  اند كه آن ساعت و زمان گفته  راجع به

  .است اند بعد از نماز عصر است و برخي گفته
  

                                           
  است  را با سندي حسن نقل كرده بيهقي آن  1
  .است  عنوان حديث صحيح قلمداد نموده  را به و عراقي نيز آن  را روايت كرده امام احمد آن 2



114  مباني اسالم 

   شرايط صحت جمعه -4

در صحرا و بيابان و در سفر   نماز جمعه ،منزل گزيني در شهر يا روستا؛ بنابر اين) 1(
برگزار   جز در شهر و روستاها نماز جمعه باشد، زيرا در عصر پيامبر نيز صحيح نمي
 د، و با وجودرا برپا دارن  نماز جمعه  نشينان دستور نداد كه باديه  نيز به نشد و پيامبر

ايشان نماز   كه  ، اما در هيچ روايتي نقل نشده مسافرتهاي زيادي را طي كرده  كه اين
  .باشد  را خوانده  جمعه

در غير ساختمان و حياط مسجد جايز نيست، تا مسلمانان   مسجد؛ پس نماز جمعه) 2(
  .با آب و هواي گرم يا سرد و يا باران زيانمند روبرو نشوند

خاطر   تنها به  باشد، زيرا نماز جمعه صحيح نمي  بدون خطبه  نماز جمعه ؛ خطبه) 3(
  .است  تشريع شده  خطبه

  :دور از آباداني است  بر كسي واجب نيست كه  نماز جمعه) 4(
  در آن نماز جمعه  اي باشد كه كيلومتري آبادي 5/4منزل مسكوني او دورتر از   كسي كه
  :است  فرموده باشد،زيرا پيامبر ق وي واجب نميدر ح  شود، نماز جمعه برگزار مي

  .1»الجمعةُ على من سمع النداء«
  ).ذن را بشنودؤصداي م  بر كسي واجب است كه  جمعه(

  .گذرد كيلومتر نمي 5/4ذن بيش از ؤو معموال صداي م
  :يك ركعت يا كمتر از نماز جمعه  رسيدن به) 5(

بلند  ،امام نبرسد، پس بعد از سالم داد  يك ركعت از نماز جمعه  اگر كسي تنها به

                                           
  .است اند و سند آن ضعيف را روايت كرده آنأبو داود و دارقطني   1
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شود، زيرا  اش صحيح محسوب مي كند و جمعه مي  شود و ركعتي ديگر را اضافه مي
  : فرمود پيامبر

  .1»من أدرك من الصالة ركعة، فقد أدركها كلها«
  ).باشد  ي نماز رسيده همه  به  يك ركعت نماز برسد، همانند آن است كه  هر كس به(

رسد، بايد بعد از سالم  و امثال آن مي  كمتر از ركعتي اعم از سجده  به  كهو اما كسي 
  .دادن امام، نماز ظهر يعني چهار ركعت را بخواند

  

   كيفيت نماز جمعه -5

و   مسجد رفته  امام بعد از زوال خورشيد به  كه اين عبارت است از  كيفيت نماز جمعه
  نشيند، بال فاصله مي  كه اين نمايد و بعد از مردم سالم مي  رود و خطاب به بر منبر مي

را براي مردم   و يك خطبه  دارد، سپس بعد از پايان اذان، امام بلند شده ذن بانگ برميؤم
و گفتن شهادتين و  را با حمد و ثناگويي از خداوند  خواند، ضمنا بايد خطبه مي

و اندرز مردم رويي پند   شروع نمايد، سپس با صدايي بلند به صلوات بر پيامبر
  .دارد آورد و مأمورات و منهيات خدا و رسولش را براي آنان بيان مي مي

و هشدارهاي الهي   وجود بياورد و وعده  و بايد در دل مخاطبين رغبت و رهبت را به
شود، سپس  ي دوم بلند مي نشيند و براي خطبه نمايد، سپس اندكي مي آنها ياداوري   را به

ي نخست و با  ي خطبه ي دوم را با همان لهجه ناگويي از خداوند، خطبهبعد از حمد و ث
ي  خطبه  كه اين ماند، و بعد از ي جنگي مي صداي فرمانده  به  دهد كه مي  تن صدايي ادامه

                                           
  .متفق عليه  1
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دارد،  ي نماز را برپا مي ذن اقامهؤو م  دهد، پايين آمده مي  اي را ارائه چندان طوالني  نه
در ركعت   و سنت است كه. خواند صورت جهري مي  را به سپس امام دو ركعت نماز

و امثال  « غاشيه«ي  و در ركعت دوم سوره »اعلي«ي  سوره  ي فاتحه نخست بعد از سوره
  .را بخواند آن



117  مباني اسالم 

  

  سنتهاي وتر و رواتب

  وتر) أ(

  :حكم و تعريف نماز وتر -1
را ترك  آن  يچ وجهه  انسان مسلمان به  نيست كه  كد است و شايستهؤنماز وتر سنتي م

  .نمايد
عنوان آخرين نمازهاي سنت شب   را به مسلمان آن  نماز وتر عبارت از نمازي است كه

شود، زيرا  مي  دهد، ضمنا اين نماز يك ركعت است و بعد از نماز عشاء خوانده قرار مي
  : فرمايد مي پيامبر

 .١»دة, تُوتر له ما قد صىلصالة الليل مثنى مثنى, فإذا خيش أحدكم الصبح صىل ركعة واح«
باشد، وقتي از فرا رسيدن صبح بيم داشتي، قبل از  نماز شب دو ركعت دو ركعت مي(

تنهايي بخوان، اين ركعت تمام نمازهاي دو ركعتي قبل از   طلوع فجر يك ركعت را به
چون نمازهاي قبل از وتر دو ركعتي [ آورد  در مي) فرد(صورت وتر   خودش را به

  ]).آيد صورت فرد در مي  و با خواندن يك ركعت وتر به اند بوده
  
  :سنت قبل از وتر -2

شود، سپس نماز   سنت است قبل از نماز وتر دو ركعت يا بيشتر نماز سنت خوانده
  .نمود همين روش عمل مي  به پيامبر  كه  وتر برگزار شود، زيرا در روايت صحيح آمده

                                           
  .است  را گزارش داده بخاري آن 1
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  :وقت و زمان نماز وتر -3

تا كمي قبل از نماز فجر وقت دارد، و خواندن آن در آخر  در طول نماز عشانماز وتر 
كند و   باشد خواب بر او غلبه  بيم داشته  شب بهتر از اول آن است، مگر براي كسي كه

  : فرمود بيدار نشود، زيرا پيامبر
ه, ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخرَ « لَ ه, من ظن منكم أن ال يستيقظ آخر الليل فليوتر أوّ

ه, فإن صالة آخر الليل حمضورة, وهي أفضل  .١»فليوتر آخرَ
را در  شود، پس آن در آخر شب براي خواندن نماز وتر بيدار نمي  اگر فكر كرديد كه( 

را  آن  شود، پس سعي كنيد كه بيدار مي  همان اوائل شب بخوانيد، و اگر بر آن شدي كه
ندن نماز آخر شب حاضر و ناظر در آخر شب بخوانيد، زيرا فرشتگان در حين خوا

  ).گردد هستند و بهترين نماز محسوب مي
  
  :نخواندن وتر تا فرا رسيدن صبح -4

تأخير انداخت، اما تا فرا رسيدن صبح   سنت وتر را به ،اميد بيدار شدن  اگر كسي به
  :فرمايد مي را قضا نمايد، زيرا پيامبر بيدار نشد، پس بايد قبل از نماز ظهر آن

 .٢»نام عن وتره أو نسيه, ليصله إذا ذكرهمن «
ياد   ي خواب يا فراموشي نماز وتر را نخواند، بايد هرگاه به اگر كسي بر اثر غلبه(

                                           
  .اند را روايت كرده امام احمد و مسلم آن 1
  .باشد و سند آن صحيح مي  را روايت كرده ابو داود آن 2
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  ).را برگزار نمايد آورد، آن
فرد، يعني   صورت جفت باشد نه  بايد به ،قضاي نماز وتر در روز  ذكر است كه  الزم به

  .همين سان  در روز چهار ركعت بخواند، و به خواند بايد ركعت مي  اگر در شب سه
  
  :قرائت قرآن در نماز وتر -5

در دو ركعت قبل از يك ركعت وتر مستحب  »كافرون«و  »اعلي«ي  خواندن دو سوره
در برخي اوقات براي  1»معوذتين«و  »اخالص«ي  سوره  و سنت است، و خواندن سه

طور اغلب   به  ،ت، اما بعد از فاتحهاس  در يك ركعت وتر پيشنهاد شده  بعد از فاتحه
  .شود مي  خوانده »اخالص«ي  سوره

  
  :تكرار نماز وتر -6

 شود، زيرا پيامبر  در يك شب دو بار يا بيشتر نماز وتر خوانده  است كه  مكروه
  : است  فرموده

 . ٢»الوتران بليلة«
  ).شود  نماز وتر خوانده  دو مرتبه  در يك شب جايز نيست كه(

اين، اگر كسي در اول شب، نماز وتر را خواند، سپس از خواب بيدار شد و  بنابر
تواند نماز سنت  توانايي داشت، مي  كه  نماز سنت را بخواند، هر اندازه  خواست كه

 . »الوتران بليلة«: فرمود نمايد، زيرا پيامبر بخواند، اما نبايد نماز وتر را تكرار 
                                           

  .اند را روايت كرده سندي حسن آن  امام احمد، ابوداود و نسائي به 1
  .است  رشمردهو در رديف احاديث حسن ب  را روايت كرده ترمذي آن 2
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  سنت فجر) ب(

  :حكم سنت فجر -1
همانند نماز وتر مورد تأكيد   كد وجود دارد كهؤدو ركعت سنت م ،بل از نماز صبحق

نماز وتر آخرين نماز شب است، سنت فجر نيز   كه  گونه است، زيرا همان  واقع شده
با عمل خويش روي آن  شود، پيامبر مي  در روز خوانده  نخستين نمازي است كه

د و با سخنان خويش اصحاب را بدان تشويق را ترك ننمو گاه آن تأكيد ورزيد و هيچ
  :كرد مي
 .١»ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها«
  ).در آن است بهتر و نيكوتر است  چه دو ركعت سنت فجر از دنيا و آن(

  .٢»ال تدعوا ركعتي الفجر, وإن طاردتكم اخليل«: و فرمود
هرگز دو   سعي كنيد كهدر تنگنا قرار گيريد و دشمن شما را دنبال كند،   اگر چه(

  ).ركعت سنت فجر را ترك ننماييد
  :زمان و وقت سنت فجر -2

ي  ي طلوع فجر تا نماز صبح وقت دارد، و اگر كسي بر اثر غلبه سنت فجر از لحظه
را  تواند آن ياد آورد مي  را نخواند، پس هرگاه بيدار شد يا به خواب يا فراموشي آن

  : فرمود شود، زيرا پيامبر خورشيد ساقط ميبخواند، اما با فرا رسيدن زوال 

                                           
  است  را روايت كرده مسلم آن 1
  .اند را روايت كرده امام احمد و ابوداود آن 2
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 .١»من مل يُصلّ ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهام«
و اصحاب تا طلوع خورشيد از خواب بيدار نشدند، پس  ها پيامبر و در يكي از غزوه

بالل دستور داد اذان   به جا دور افتادند و پيامبر بيدار شدند كمي از آن  كه از آن
 .2سپس دو ركعت فجر را خواندند و بعد نماز صبح را برپا داشتند برداشت و

  :كيفيت سنت فجر -3
  شود و بعد از خواندن فاتحه برگزار مي  طور خالصه  به  سنت فجر دو ركعت است كه

  خوانده »اخالص«ي  و در ركعت دوم سوره »كافرون«ي  در ركعت نخست سوره
-   جايز است، زيرا عايشه ،اكتفا شود  ي فاتحه سوره  تنها به  شود و در صورتي كه مي

  نمود كه مي  طوري دو ركعت فجر را خالصه پيامبر  كه  روايت كرده -عنها اهللا رضي
  .3خواند ي ديگري را در آن نمي سوره  كنم جز فاتحه فكر مي

و  »كافرون«ي  در دو ركعت سنت فجر سوره پيامبر: فرمايد و در روايت ديگري مي
  .4خواند را با شادماني مي» اخالص«ي  سوره

: البقرة m  X  W   V  U  T  Sl : ي  و برخي اوقات در ركعت نخست آيه

̀   m : ي و در ركعت دوم آيه ١٣٦  _     ̂  ]  \  [  Zl  آل

 m   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Îl : ي و بر خي اوقات آيه ٦٤: عمران

                                           
  .است  را روايت كرده سندي جيد آن  بيهقي به 1
  است  را روايت كرده بخاري آن 2
  ).1/500(التهجد باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، مسلم  : كتاب) 2/52(بخاري  3
  )1/502(مسلم  4
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  .1خواند را مي ٥٢: آل عمران
  
  

  )سنت(نماز نفل 

  :يلت نماز نفلفض -1
  :فرمايد در خصوص آن مي برمنماز نفل فضيلت بزرگي دارد، پيا

ما أذِنَ لعبدٍ يف يشء أفضل من ركعتني يُصليهام, وإن الربَّ ليُذر فوق رأس العبد مادام يف «
 .٢»صالته

است و   شده  خواسته  از بنده  ترين اعمالي است كه خواندن دو ركعت سنت از بزرگ(
  ).شود خير و نيكي بر او نازل مي ،در حال خواندن نماز سنت است  بنده  تا وقتي كه

عنوان رفيق و يار خود در   خواهد او را به مي يكي از اصحاب از پيامبر  و هنگامي كه
  :گويد او مي  به بهشت قرار بدهد، پيامبر

 .٣»أعني عىل نفسك بكثرة السجود«
الزم است نمازهاي  ،بهشت قرار بگيريد عنوان يار و رفيق من در  به  كه اين براي(

  ).فراواني را بخوانيد
  :ي نماز نفل فلسفه -2

                                           
  ).1/502(م صحيح مسل 1
  .است  سندي صحيح روايت كرده  را به ترمذي آن 2
 .است  را روايت كرده مسلم آن 3
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هاي نماز فرض  نقايص و ناتمامي  و حكمتهاي نماز نفل اين است كه  فلسفه  از جمله
  :فرمايد در خصوص آن مي كند، پيامبر را جبران مي

اسب الناس به يوم القيامة من أعامهلم الصال« نا للمالئكة إن أول ما حيُ وهو  –ة, يقول ربُّ
تبت له تامة, وإن كان : –أعلم  انظروا فـي صالة عبدي أمتها أم نقصها? فإن كانت تامة كُ

 .»..انتقص منها
  هر چند كه –شود نماز است؛ پروردگار  واقع مي  مورد محاسبه  نخستين عملي كه(

ي مرا مورد حساب  اي بندهنمازه: دهد ي خود دستور مي فرشته  به -خود نيز آگاهي دارد
يا ناتمام و ناقص؟ پس اگر   طور كامل خوانده  آيا نمازهايش را به  قرار دهيد كه

  نمازهايش كامل است و اگر در صورتي كه  نويسند كه نمازهايش كامل بود براي او مي
فرايضش را كامل  ،هاي وي نمازهاي نفل و سنت  نمازهايش كامل نباشد از

  ...).گردانند مي
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  نماز عيدين

  حكم و وقت نماز عيد) أ(

باشد،  كد است و حكم آن همانند واجب ميؤهاي م نماز عيد فطر و قربان از سنت
  : فرمايد و مي  خداوند متعال در قرآن كريم بدان فرمان داده

 m   }     |  {  z  y  x  w    vl ٢ - ١: الكوثر  
كه نبوت و دين حق و (ايم  طاء كردهنهايت فراواني را ع ما به تو خير و خوبي بي(

حال كه چنين )هدايت، و هر آن چيزي است كه سعادت دو جهان را به همراه دارد
  ).است تنها براي پروردگار خود نماز بخوان و قرباني بكن

  :فرمايد و مي  را بدان ربط داده  ي ديگري رستگاري بنده و در آيه

 mÚ  Ù  Ø  ×    Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ   l ١٥ – ١٤: األعلى  
و .پاكيزه دارد) از كثافت كفر و معاصي(گردد كسي كه خويشتن را  قطعاً رستگار مي(

  ).نام پروردگار خود را ببرَد و نماز بگزارد و فروتني كند
داد و زنان  را انجام داد، روي آن مواظبت نمود، اصحاب را بدان دستور مي آن پيامبر
كرد، زيرا نماز عيد يكي از شعاير اسالم و مظهري  ن تشويق ميها را براي انجام آ و بچه

  .از مظاهر ايمان و تقوي است
  تا هنگام زوال خورشيد به  ي يك نيزه اندازه  بعد از باال آمدن آفتاب به: وقت نماز عيد

نماز عيد قربان در اول وقت   شود؛ بهتر اين است كه عنوان وقت نماز عيد معرفي مي
  تأخير انداخته  هايشان را ذبح نمايند، و نماز فطر به ا مردم بتوانند قربانيبرگزار شود ت

همين منوال عمل   به شود تا مردم بتوانند زكات فطر را پرداخت نمايند، زيرا پيامبر
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  ي دو نيزه اندازه  نماز فطر را تا باال آمدن آفتاب به پيامبر: گويد مي جندب. نمود مي
  .1انداخت تأخير مي  به  هي يك نيز اندازه  باال آمدن آفتاب به و نماز قربان را تا

  

  :بعضي از آداب عيد) ب(

هاي  و خود را تمييز و پاك گرداند و لباس  شخص غسل كرده  مستحب است كه) 1(
ما   بهعيد در روزهاي  پيامبر: فرمود انس  كه  اش را بپوشد، زيرا روايت شده تازه

نماييم و   هايمان را بپوشيم و از بهترين عطرها استفاده ن لباسبهتري  داد كه دستور مي
  .3پوشيد در روزهاي عيد رداي شادي را مي و پيامبر. 2بهترين حيوان را قرباني كنيم

شود، اما در   مسجد، چيزي خورده  قبل از رفتن به  در روز عيد فطر مستحب است كه
نگام برگشتن از نماز عيد، مستحب روز عيد قربان امساك و خودداري از خوردن تا ه

خورد، بيرون  در روز عيد فطر تا چيزي را نمي پيامبر: گويد مي  است، زيرا بريده
گشت، سپس از  خورد تا از مسجد بازمي آمد، اما در روز عيد قربان چيزي را نمي نمي

  .4خورد قرباني خود مي
و در عيد . ستحب استهاي هر دو عيد فطر و قربان م سر دادن تكبير در شب) 3(

غروب خورشيد روز سيزدهم است، اين تكبير   قربان تا آخرين روزهاي ايام التشريق كه
باشد، اما در عيد فطر تا برپا داشتن نماز عيد جايز و سنت  مي هاي پيامبر جزو سنت

                                           
  ي ابن حجر تلخيص الحبير نوشته 1
  .است و سند آن بدون مشكل است  حاكم آن را روايت كرده 2
  .و سندش اشكالي ندارد، زيرا روايات تابعي براي آن وجود دارند  را روايت كرده شافعي آن 3
  .است  را صحيح قلمداد نموده اند و ابن قطان آن را روايت كرده ترمذي و ديگران آن 4
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  .است
اهللا أكرب اهللا اهللا أكرب اهللا أكرب, ال إله إالّ اهللا, : باشد صورت مي  همين  و الفاظ تكبير به
  .أكرب, وهللا احلمد

مصلي و بعد از برپا داشتن نمازهاي فرض مورد تأكيد   سر دادن تكبير بعد از رفتن به
  : فرمايد است، زيرا خداوند مي  واقع شده

 m  GF  E  D  C  B  Al ٢٠٣: البقرة  
كه سه روز ايام التشريق، يعني يازدهم و دوازدهم و (و در روزهاي مشخّصي (
و با اذكار (خدا را ياد كنيد ) برند الحجه است و حاجيان در منيا بسر مي يزدهم ماه ذيس

  )).و ادعيه به عبادت و پرستش او بپردازيد

  ١٥: األعلى m   Ú  Ù  Ø  ×    Öl : فرمايد و مي
  )و نام پروردگار خود را ببرَد و نماز بگزارد و فروتني كند(

  ٣٧: الحج m  ÊÉ  È  Ç  Æ       Ål  :است  ي ديگري فرموده و در آيه
و به سوي انجام اعمال نيكو (تا خدا را به خاطر اين كه هدايتتان نموده است (

  )).سپاسگزار الطاف او باشيد(بزرگ داريد و ) رهنمودتان كرده است
اش برگردد،  خانه  مستحب است شخص نمازگزار هنگام بازگشت از راه ديگري به) 4(

  .است  همين صورت عمل نموده  به زيرا پيامبر
راه خود را تغيير ) هنگام بازگشت(در روز عيد  پيامبر: گفت  كه  از جابر روايت شده



127  مباني اسالم 

  .1داد مي
ضرورتي همچون   كه اين نماز عيد در صحرا برگزار شود، مگر  مستحب است كه) 5(

در   كه ا چنانشود، زير در مسجد برگزار مي  باشد كه  بارش باران و امثال آن وجود داشته
  .نمود روي برگزاري نماز در صحرا مواظبت مي پيامبر  حديث صحيح آمده

در روز عيد از مستحبات  "خداوند از ما و شما قبول نمايد"تبريك گويي با لفظ ) ٦(
رسيدند،  هم مي  هرگاه در روز عيد به اصحاب پيامبر  كه  زيرا روايت شده باشد، مي
  .2ا و منكمن  تقبل اهللا: گفتند مي
در خصوص  هاي فراوان، زيرا پيامبر آزاد بودن خوردن و نوشيدن و سرگرمي) 7(

  :عيد قربان فرمود
رٍ هللا« , وذِكْ بٍ ْ يق أيامُ أكل ورشُ ِ  .٣»أيام التَّرشْ
روزهاي خوردن، نوشيدن و ذكر و ) روز بعد از عيد قربان  سه(روزهاي ايام التشريق (

  ).ياد خداوند متعال است
در سال دو روز را   شد، اهل مدينه  وارد مدينه پيامبر  هنگامي كه  نقل كرده و انس
  :فرمود گرفتند، پيامبر عيد مي

 .٤»يوم الفطر ويوم األضحى: قد أبدلكم اهللا تعاىل هبام خرياً منهام«
عبارتند   كه  خداوند متعال در مقابل اين دو روز، دو روز بهتري را براي شما قرار داده(

                                           
 .است  را روايت كرده بخاري آن 1
 .است  را گزارش داده سندي جيد آن  امام احمد به 2
  .است  را روايت كرده آن مسلم  3
  .است  سندي صحيح گزارش داده  را به نسائي آن  4
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  ). وز عيد فطر و روز عيد قرباناز ر
دو كنيز آواز خوان در منزل   ابوبكر انزجار و ناراحتي خود را نسبت به  و هنگامي كه

  :ابوبكر فرمود  به ، اظهار داشت، پيامبرپيامبر
, وإنَّ اليوم عيدنا«  .١»يا أبا بكر, إن لكل قومٍ عيداً
  ).عيد ما است هر ملت و قومي عيدي دارد، و امروز هم! اي ابوبكر(
  

  كيفيت نماز عيد) ج(

آيد  آفتاب چند متري باال مي  روند و تا هنگامي كه مصلي مي  گويان به مردم تكبير
شود دو ركعت نماز را  بلند مي  دهند، سپس امام بدون اذان و اقامه همچنان تكبير سر مي

أمومين نيز و م گويد را مي »اكبر  اهللا«  نمايد، در ركعت نخست هفت مرتبه برگزار مي
و   »فاتحه«ي  خواندن سوره  صورت جهري شروع به  دهند و به همراه او تكبير را سر مي

ي  دهند و سوره تكبير را سر مي  نمايد و در ركعت دوم پنج مرتبه مي »اعلي«ي  سوره
خواند، پس از سالم دادن نماز،  را مي »شمس«ي  سوره  كه اين و يا « غاشيه«و  « فاتحه«

نشستي كوتاه را انجام   پردازد و در اثناي خطبه مي  ي خطبه ارائه  و به  بلند شده امام
پند   نمايد، و به را با حمد و ثناگويي از خداوند شروع مي  خطبه  كه دهد، ضمنا چنان مي

كند و در عيد فطر از  مي  از تكبيرات استفاده  و در اثناي خطبه  و اندرز مردم نيز پرداخته
راند و در عيد قربان نيز مردم را براي سنت  و توضيح احكام آن بحث مي زكات فطر

را براي آنان توضيح   حيوان قرباني شده  نمايد و احكامات مربوط به قرباني تشويق مي

                                           
  .است  دهرا گزارش دا بخاري آن 1
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گردند و نماز سنت را  هايشان بازمي خانه  مردم به  دهد، و بعد از پايان خطبه مي
  نماز سنت وجود ندارد، مگر كسي كه ،بعد از آن  نه و  قبل از خطبه  خوانند، زيرا نه نمي

تواند چهار ركعت نماز عيد را بخواند، زيرا ابن  مي  باشد كه  نماز عيد را نخوانده
صورت جماعت و همراه امام را از   برگزاري نماز عيد به  كسي كه: گويد مي مسعود

تنها تشهد نيز   اگر چه-را  بود، بايد چهار ركعت را بخواند، اما اگر قسمتي  دست داده
همراه امام بخواند، او بايد بعد از سالم دادن امام بلند شود و دو ركعت را  - باشد

  .بخواند
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  )خورشيد گرفتگي(نماز كسوف 

  :حكم و وقت نماز كسوف -1
است،   بدان دستور داده كد است و پيامبرؤنماز كسوف براي زنان و مردان سنت م

  :فرمايد مي  آنجا كه
, فإذا رأيتُمْ ذلِكَ « فانِ ملَِوتِ أحدٍ وال حلياتِهِ ْسِ رَ آيتانِ من آياتِ اهللا, ال خيَ مَ مسَ والقَ إنَّ الشَّ

لُّوا  .١»فَصَ
خاطر مرگ يا تولد   هاي خداوند هستند و به از نشĤنه  قطعا خورشيد و ماه دو نشانه(

كرديد، نماز   مشاهده هرگاه خورشيد گرفتگي يا ماه گرفتگي را. شوند نمي  كسي گرفته
  ).رفع شود  پيش آمده  كه  چه بخوانيد و دعا كنيد تا آن

ي ظهور خورشيد گرفتگي يا ماه گرفتگي تا  و اما وقت برگزاري نماز كسوف از لحظه
  خورشيد گرفتگي در آخر روز واقع شود كه  باشد، و در صورتي كه تجلي آنان، مي

جاي نماز، ذكر خدا،   است، بايد به  كروهشدت م  معموال نماز سنت در آن وقت به
  .استغفار، تضرع و دعا را انجام داد

طور كلي خواندن   به  ديدگاه فوق رأي و نظر كساني است كه  الزم بر ذكر است كه
معتقد هستند خواندن   دانند، اما كساني كه حرام مي  عنه نماز سنت را در اوقات منهي

شوند، جايز است، آنان نماز كسوف را در آخر روز  مي  هبر اثر سببي خواند  نمازهايي كه
  .باشد رأي دوم راجح مي اين   خوانند، گفتني است كه نيز مي

                                           
  .است  را روايت كرده بخاري آن 1
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  :در حين كسوف سنت است  كه  آنچه -2
ذكر، استغفار، دعا، : در حين خورشيد گرفتگي اعمالي همچون  مستحب است كه 

  :فرمايد مي شود، زيرا پيامبر  ادهحد فراوان انجام د  ي رحم به ، نيكي و صله صدقه
لِكَ « , فإذا رأيتُمْ ذَ فانِ ملَِوتِ أحدٍ وال حلياتِهِ ْسِ رَ آيتانِ من آياتِ اهللا, ال خيَ مَ مس والقَ إنَّ الشَّ

لُّوا وا وصَ قُ دَّ تَصَ وا وَ ربِّ  .١»فادعوا اهللا وكَ
رگ يا تولد خاطر م  هاي خداوند هستند و به از نشانه  قطعا خورشيد و ماه دو نشانه(

كرديد، خدا   هرگاه خورشيد گرفتگي يا ماه گرفتگي را مشاهده. شوند نمي  كسي گرفته
  ).بدهيد و نماز بگزاريد  را بخوانيد، تكبير سر دهيد، صدقه

  
  :كيفيت نماز كسوف -3

آيند، ضمنا اشكالي ندارد اگر با گفتن  مردم در مسجد گرد مي  بدون اذان و اقامه  كه اين
  مردم را براي انجام آن دعوت نمود، سپس امام دو ركعت نماز را به ) جامعهالصالة (

دهد، ضمنا  دارد و در هر ركعتي دو ركوع و دو قيام را انجام مي همراه مأمومين برپا مي
در   شوند، و در صورتي كه  صورت طوالني خوانده  ها به بايد قرائت، ركوع و سجده

پايان   ي نماز را همانند نماز عادي به توانند ادامه مي اثناي نماز كسوف برطرف شد، آنان
  .برسانند

ندارد،   خطبه  الزم نيست و نيازي به  دادن خطبه  براي نماز كسوف ارانه  گفتني است كه

                                           
 .است  را روايت كرده بخاري آن 1
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) 947(بخاري (پند و اندرز مردم بپردازد، زيرا امامان   به  تواند كه اما امام اگر بخواهد، مي
در زمان : گفت  اند كه روايت كرده -عنها اهللا رضي-  ايشهاز حضرت ع) 901(و مسلم 

سوي مسجد رفت، سپس قيام   به خورشيد گرفتگي پيش آمد و پيامبر حيات پيامبر
قرائتش را  صف ايستادند و پيامبر  كرد و تكبير گفت، مردم نيز پشت سر ايشان به

كوع سرش را بلند كرد و پس از ر. و آن را طول داد  ركوع رفته  طوالني كرد، سپس به
ي حمد  قرائت سوره) براي بار دوم( گاه  آن .»سمع اهللا ملن محده, ربنا ولك احلمد «: گفت

سپس تكبير گفت . از سر گرفت -طول قرائت اول  به  نه  البته –ها را طول  و ديگر سوره
ردن سر از گاه با بلند ك را طول نداد، آن ميزان ركوع اول آن  ركوع رفت، ولي به  و به

چنين در  رفت، هم  سجده  سپس به .»سمع اهللا ملن محده, ربنا ولك احلمد «: ركوع گفت
يعني چهار ركوع و . طور عمل كرد تا چهار ركوع را كامل نمود ركعت دوم نيز همين

  . چهار سجده
بعد از . نمازش را تمام كند، خورشيد گرفتگي برطرف شد پيامبر  كه قبل از آن
است، ثنا و   شايسته  چنان كه را آن خواند و خداوند  ز براي مردم خطبهخواندن نما
  :، سپس فرمود تمجيد كرده

ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته, فإذا رأيتمومها  إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا«
 .»فافزعوا للصالة

اطر مرگ يا خ  هستند و به هاي خداوند از نشانه  قطعا خورشيد و ماه دو نشانه((
كرديد،   هرگاه خورشيد گرفتگي يا ماه گرفتگي را مشاهده. شوند نمي  تولد كسي گرفته

  ).سوي نماز بشتابيد  به
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  ):ماه گرفتگي(خسوف ماه  -4
  :فرمود نماز ماه گرفتگي همانند نماز خورشيد گرفتگي است، زيرا پيامبر

 .»فإذا رأيتمومها فافزعوا للصالة«
  ).سوي نماز بشتابيد  كرديد، به  تگي يا ماه گرفتگي را مشاهدههرگاه خورشيد گرف(

نماز ماه گرفتگي همانند ساير نمازهاي   اند كه اما برخي از فقهاي اسالمي بيان داشته
صورت   شود و به ها و مساجد برگزار مي صورت فرادي در خانه  باشد و به نفل مي

مردم را براي  پيامبر  كه  ان نشدهشود، زيرا در هيچ روايتي بي نمي  جماعت خوانده
  .چنين عملي زد  براي خورشيد گرفتگي دست به  كه باشد، چنان  گرفتگي جمع كرده ماه

دلخواه مسلمانان بستگي دارد و هر كس بخواهد   اين امر به  الزم است بدانيد كه
را  صورت فرادي نمازش  تواند به تواند مردم را جمع نمايد و هر كس بخواهد مي مي

مسلمانان براي انجام نماز و خواندن   گرفتگي اين است كه بخواند، زيرا هدف از نماز ماه
  .گرفتگي را برطرف نمايد بخواهند ماه تالش نمايند و از خداوند خداوند

  



134  مباني اسالم 

  )طلب باران(نماز استسقاء 

  :حكم نماز استسقاء -1
د و در ميان مردم اعالم را انجام دا خود آن كد است و پيامبرؤنماز استسقاء سنت م

براي طلب  پيامبر: گويد مي بن زيد  عبداهللا. سوي مصلي بيرون رفت  نمود و به
  كرد و در اثناي دعاي درخواست نزول باران ردايي را كه  قبله  باران بيرون رفت و رو به

صورت جهري دو ركعت   را تغيير داد، سپس به  بر دوش داشت دگرگون كرد و جاي آن
  .1ز را برگزار نمودنما
  :معني استسقاء -2

 باراني با خواندن نماز و دعا و استغفار از خداوند سالي و بي در حين خشك  كه اين
  .طنشان نازل فرمايدوشود باران خود را بر خاك و   خواسته

  
  :وقت نماز استسقاء -3

اشد، زيرا حضرت ب مي  ي يك نيزه اندازه  بعد از باال آمدن آفتاب بهوقت نماز استسقاء 
  اي براي انجام نماز استسقاء بيرون آمد كه لحظه پيامبر: فرمود -عنها  اهللا رضي-  عايشه

  .بود  خورشيد ظاهر گشته
  .باشد جايز مي  - عنه غير از اوقات منهي- نماز استسقاء در طول روز   گفتني است كه

  
  :قبل از برگزاري نماز استسقاء مستحب است  آنچه -4

                                           
  متفق عليه 1



135  مباني اسالم 

را در ميان مردم اعالم نمايد  امام چند روز قبل از برگزاري نماز، آن  ست كهمستحب ا
  :خواند انجام امور زير فرا مي  و مردم را به

  .و واقعي از گناهان  ي صادقانه توبه: الف
  .دست كشيدن از ظلم و گناهان: ب
  . گرفتن و پرداخت صدقه  روزه: ج
باراني  سالي و بي عصيت سبب خشكزيرا گناه و م. اصالح روابط بين يكديگر: د
  .باشد انجام عبادات و كارهاي نيك باعث خير و بركت مي  كه شود، چنان مي
  :كيفيت نماز استسقا -5

ها دو ركعت نماز مانند نماز عيد  روند و امام با آن مصلي بيرون مي  امام و مردم به
دهد و  تكبير سر مي  و در ركعت دوم پنج مرتبه  گزارد؛ در ركعت نخست هفت مرتبه مي

را   »غاشيه«ي  و در ركعت دوم سوره» اعلي«ي  در ركعت نخست سوره  بعد از فاتحه
دهد و در آن  مي  اي را ارائه و خطبه  مردم كرده  امام رو به خواند؛ بعد از پايان نماز مي

يند، گو را مي »آمين«نمايد و مردم نيز  برد، سپس دعا مي كار مي  بسيار استغفار را به
و پشت   و رداي خود را برگردانده  نماز گزاران كرده  و پشت به  قبله  سپس خطيب رو به

قسمت باالي آن در پايين و پايين آن در باال و طرف راست   وري كهط  كند، به و رو مي
و   كار امام را انجام داده نراست برگردد و مردم نيز همي  چپ و طرف چپ به  به

  .گردند كنند و برمي نمايند، سپس دعا و زاري مي ون ميرداهايشان را دگرگ
قصد طلب باران بيرون رفت و   به پيامبر: گفت  ابوهريره  كه  زيرا روايت شده
پرداخت و   ي خطبه ارائه  ما گزارد، سپس به  دو ركعت نماز را به  بدون اذان و اقامه

نمود و ردايش را   قبله  بود رو به  دستانش را بلند كرده  خداوند را خواند و در حالي كه
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  . 1راست تغيير داد  چپ و طرف چپ را به  طرف راست را به  دگرگون كرد، طوري كه
  
  :برخي از دعاهاي مأثور براي استسقا -6

  :كرد در دعاهاي استسقا چنين دعا مي پيامبر  كه  روايت شده
َلالً عا« قاً جمُ دَ يعاً غَ رِ اً دائامً اللهم اسقنا غيثاً مريئاً مَ حَّ اللهمَّ اسقنا الغيث وال . ماً طبقاً سَ

نك ما . جتعلنا من القانطني دِ والضَّ اللهم إن بالعباد والبالد والبهائم واخللق من الألواء واجلَهْ
اللهم أنبت لنا الزرع, وأدر لنا الرضع, واسقنا من بركات السامء, . ال نشكوه إال إليك

ي, واكشف عنا من البالء  اللهم. وأنبت لنا من بركات األرض رْ ارفع عنا اجلهد واجلوع والعُ
, اللهم . ما ال يكشفه غريك , فأرسل السامء علينا مدراراً اللهم إنا نستغفرك, إنك كنت غفاراً

 .٢»اسق عبادك وهبائمك, وانرش رمحتك, وأحي بلدك امليت
، فراوان و ي گياهان باران رهايي بخش از سختي، بسيار گوارا، روياننده! خداوندا(

! خداوندا. ما عطا كن  ، به و ريزان و جاري و پيوسته  ، فراگير و گسترده پوشاننده
چنان سختي و گرسنگي و تنگي و مشقت   ها و حيوانات و مردم به بندگانت و سرزمين

كشتزارمان ! خداوندا. آوريم نزد تو مي  از آن را تنها به  شكايت و شكوه  اند كه مبتال شده
هاي آسمان ما را  ز و پستان حيواناتمان را پر شير كن و از بركت و فزونيرا سرسب

و اين مشقت و   ما را روزي ده ،اي زمين و نباتات آن سيراب گردان و از بركت و فزوني
از تو طلب ! خداوند. غير از تو كسي بر آن قادر نيست  سختي و بال را از ما دور كن كه

                                           
  .اند، ضمنا روايهاي آن معتمد هستند را روايت كرده و بيهقي آن  امام احمد، ابن ماجه 1
  .هاي آن معتمد هستند و راوي  را روايت كرده آن  ابن ماجه 2
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ما عطا كن،   باران فراوان به! اي، پس خداوندا ندهتنها تو آمرز  مغفرت داريم، چه
باران خود را شامل حال بندگان و حيواناتت بكن و رحمت خود را بر ما ! خداوندا

  ).گردان  ي خود را براي ما زنده بگستران و شهر مرده
  :كرد براي طلب باران چنين دعا مي پيامبر  كه  در روايت ديگري آمده  كه چنان

قٍ  اللهم سقيا« رَ ابِ ومنابت . رمحة ال سقيا عذاب, وال بالء, وال هدم وال غَ اللهم عىل الظرَ
ر جَ اليناً وال علينا. الشَّ وَ  .١»اللهم حَ

بركتي و ويراني و بال و خرابي و  باران عذاب و بي  باران رحمت باشد نه! خداوندا(
. ا ببارانه ها و محل رويش گياهان و درختان و دره بر كوه! خداوندا. غرق كردن

  ).بر ما  بر پيرامون ما باشد نه! خداوندا
  

                                           
  .است  الفاظ آن در صحيحين آمده و بيشتر  را روايت كرده شافعي آن 1
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   نماز استخاره

آيا   داند كه خواهد كاري را انجام دهد و نمي مي  خواندن اين نماز براي هر كسي كه
خواندن آن در   اين نماز دو ركعت است كه. ، مستحب است خيري در آن است يا نه

خواند،  خواه خود مي دل  اي را به سوره  ،باشد و بعد از فاتحه طول شب و روز جايز مي
صلوات  و بر پيامبر  دهد، خدا را تمجيد و ستايش كرده سالم مي  كه اين سپس بعد از

است   روايت كرده بخاري از جابر  خواند كه فرستد، سپس همان دعاي مأثور را مي مي
) كيفيت(آموخت  مي ما  اي از قرآن را به خواندن سوره  كه چنان هم پيامبر: گفت  كه

  :فرمود و مي  را نيز ياد داده  استخاره
ك بقدرتك, وأسألُك من فضلك العظيم, فإنَّك «  رُ ك بعلمك, وأستقدِ اللهم إين أستخريُ

تقدر وال أقدر, وتعلم وال أعلم, وأنت عالم الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر 
 –عاجل أمري وآجله : أو قال –بة أمري خري يل يف ديني, ومعايش, وعاق) ويسمي حاجته(

وإن كنت تعلمُ أن هذا األمر, رشٌّ يل يف ديني ومعايش, . فاقدره يل, ويرسه يل, ثم بارك يل فيه
ر يل اخلري  –عاجل أمري وآجله : أو قال –وعاقبة أمري  فارصفه عني وارصفني عنه, واقدُ

 .»حيث كان, ثم أرضني به
براي (كنم و از قدرت تو  خير من است طلب مي  ا كهر  چه خدايا من از علم تو آن(
) مطلق(طلبم، زيرا تو قادر  جويم و از بخشش فراوان تو مي مدد مي) توانم نمي  كه  چه آن

دانم و فقط تو داناي  داري و من چيزي نمي) كامل(هستي و من ناتوانم و تو علم 
است   خير دين و دنياي من نهفتهكار  در اين  داني كه خدايا اگر مي. ها هستي ي نهان همه

را برايم آسان كن و سپس  و سرانجام آن برايم نيكي است، پس مرا بر آن قادر ساز و آن
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داني در اين كار شر دين و دنيا و سرانجام بدي  خدايا اگر تو مي. را برايم مبارك فرما آن
خيري است،   ا كهرا از من دور ساز و مرا هم از آن منصرف گردان و هرج قرار دارد، آن

  ).دست آوردن آن قدرت عطا فرما و مرا بدان راضي گردان  مرا در به
بايد كاري را انجام   انسان بعد از استخاره: است  امام نووي در شرح حديث فوق گفته

  بسته بدان دل  قبل از استخاره  چيزي اعتماد نمايد كه  بندد و نبايد به بدان دل مي  دهد كه
محول  خداوند  چيز را به  و همه  ايد كامال از اختيارات خود بيرون آمدهب  بود، بلكه

ندارد و اقدام او در راستاي طلب خير و  يي او معناي صورت استخاره نمايد، در غير اين
شود، زيرا اگر صادق  عنوان اقدامي دروغ قلمداد مي  خداوند، به  اثبات علم و قدرت به

 خدواند  را به  آمد و همه رات شخصي خود بيرون ميبود از حول و قوت و اختيا مي
  .نمود محول مي



140  مباني اسالم 

  احكام جنايز

  :باشد حاوي اموري مي  احكام جنازه
  :هنگام مصايب  لزوم صبر و بردباري به -1

هنگام بروز مشكالت و باليـاي مختلـف صـبر و      بر هر مسلمان متعهدي الزم است به
تابي نشـود، چـون خداونـد متعـال و پيـامبر       شكيبايي پيشه كرده و دچار اضطراب و بي

در بسياري از آيات و احاديث صبر و استقامت را براي مسلمانان دسـتور    بزرگوراش
اند، البته اشكالي ندارد بيمار در پاسخ سؤاالت مردم اظهار بيماري و درد و اندوه  فرموده

  .كند و خدا را حمد و ثنا گويد
  
  : وجوب عيادت بيمار -2

انسان مسلمان برادر بيمارش را عيـادت و جويـاي احـوالش شـود، زيـرا       واجب است
  :فرمايد مي پيامبر رحمت 

وا العاين ــ األسري ــ« ودوا املريض, وفُكُّ   ١»أطعموا اجلائع, وعُ
  ).نماييدگرسنه را غذا دهيد، از بيمار عيادت كنيد و اسير را آزاد (

صبر و سخنان دلپـذير گفتـه شـود،    سنت است در هنگام عيادت دعاي شفا، توصيه به 
  :فرمود رفت مي عياد بيماري مي  هرگاه به كه نبايد عيادت طوالني باشد، و پيامبر چنان

 .١»ال بأس, طُهورٌ إن شاء اهللا«

                                           
  .بخاري روايت كرده است 1
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  )شود ي گناهان مي باعث كفاره  شاء اهللا ان(
  .مسلمان نيز بايد هنگام عيادت چنين دعايي را در حق بيمار انجام دهد

براي انسـان مسـلمان الزم اسـت    . حسن ظن نسبت به خدا در هنگام بيماري لزوم -3
وقتي بيمار شد و به بستر مرگ افتاد، نسبت به خداوند مهربان حسن ظن داشته كـه وي  

  :فرمايد در اين زمينه مي پيامبر خدا. دهد را مشمول رحمت و مغفرت خويش قرار مي
 . ٢»ال يموتن أحدكم إال وهو حيسن باهللا الظن«
  ).نبايد هيچ يك از شما بدون داشتن حسن ظن به خدا از دنيا برود(
  :تلقين ميت -4

بر هر مسلماني الزم است وقتي برادر مؤمنش را در حال احتضار ديد، شعار توحيـد را  
به آرامي و مهرباني كنار سرش بگويد تا وي نيز تكرار نمايد وقتي آن را بر زبان جـاري  

امر بدين اميد است كه آخرين گفتارش در دنيا شعار توحيـد   اين. دست بردارد ،ساخت
  :فرمايد مي باشد و وارد بهشت گردد، زيرا پيامبر مهربان

  .٣»ال إله إال اهللا: لقنوا موتاكم«

   ٤»ال إله إال اهللا دخل اجلنة: من كان آخر كالمه«: فرمايد در جايي ديگر مي
  ).شود هشت ميهركه آخرين سخنانش شعار توحيد باشد، وارد ب(

                                                                                                           
  .بخاري روايت كرده است 1
  .روايت كرده است مسلم 2
  .قبال ترجمه شد 3
  .ابوداود روايت كرده و صحيح است 4
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  :ها پرداخت بدهي -5
هـايش عجلـه شـود،     ميت بدهكار باشد در پرداخـت بـدهي    الزم است در صورتي كه

  :فرمود  كند كه نقل مي از پيامبر خدا ابوهريره
 . ١»نفس املؤمن معلقة بدينه, حتى يُقىض عنه«
  ).شود جان انسان مسلمان به بدهيش وابسته است تا برايش پرداخت مي(
  :و دعا كردن و شكيبايي» انا هللا و انا اليه راجعون«گفتن  -6

الزم است بستگان ميت به ويژه در حال جان دادنش، صـبر پيشـه كننـد، چـون پيـامبر      
  :فرمايد مي خدا

 . »إنام الصرب عند الصدمة األوىل«
  ).ارزش صبر در لحظات نخستين مصيبت است(

را زيـاد بگوينـد، زيـرا    » و انا اليه راجعـونانا هللا «همچنين الزم است بسيار دعا كنند و 
  :فرمايد مي پيامبر

إنـا هللا وإنـا إليـه راجعـون, اللهـم آجـرين يف مصـيبتي : ما من عبد تصيبه مصيبة, فيقـول«
 . ٢»واخلف يل خرياً منها, إال آجره اهللا تعاىل يف مصيبته, وأخلف له خرياً منها

: ، بگويـد انـا هللا و انـا اليـه راجعـون: گفـتن اي به مصيبتي گرفتار آيد و بعد از  هر بنده(
مرا بر اين مصيبت پاداش عطا فرما و جايگزين بهتري را ارزاني ده، خداونـد وي  ! خدايا

                                           
  .46/الوجازة  –ترمذي روايت كرده است  1
  .مسلم روايت كرده است 2
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  ).را پاداش داده و جايگزين بهتري نيز به او خواهد داد
  :دهد در جايي ديگر مؤمنان را چنين نويد مي

 .١»لدنيا ثم احتسبه إال اجلنةما لعبدي املؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل ا«
 ،هر بنده مؤمني در وقت مرگ دوستش پاداش اخروي را اميد داشته باشد، جز بهشت(

  ).پاداش ديگري ندارد
  :وجوب غسل ميت -7

جان سپارد، بـدون در نظـر گـرفتن سـالم بـودن       –بزرگ يا كوچك  -هرگاه مسلماني
كفار به درجـه رفيـع شـهادت    ي جنگ با  و كسي كه در جبهه. شود بدنش غسل داده مي
  :فرمايد اين گروه سرافراز مي  گردد، زيرا پيامبر رحمت راجع به نايل آمده غسل نمي

 .٢»ال تغسلوهم, فإن كل جرح, أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة«
آنان را غسل ندهيد، چـون در روز قيامـت هـر زخـم يـا قطـره خـوني بـوي مسـك          (
  ).دهد مي
  :كيفيت غسل ميت -8
اين صورت اسـت    شود، به و رفع گناه مي  معني غسل تحقق يافته  كه  چه حداقل آن) أ(
  .و بر تمامي جسد آب جاري شود  شده  نجاسات روي جسد زدوده  كه
  :كيفيت غسل مستحب و  كامل) ب(

  را بـر عهـده   را بر چيزي مرتفع بگذارند و شخصي صالح و امين غسل آن  جنازه  كه اين

                                           
  .احمد با سندي صحيح روايت كرده است 1
  .با سندي صحيح روايت كرده استاحمد  2
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در آن است، خارج شـود، سـپس     چه دهد تا آن آرامي مالش مي  را بهگيرد، پس شكمش 
را را   مـرده ) پـس و پـيش  (دهـد و عـورت    يا دستكشـي را در دسـت قـرار مـي      پارچه
وضـو    شـخص زنـده    چنان كـه  و آن  دهد، سپس دستكش را بيرون آورده وشو مي شست

از   مرتبـه   يـد و سـه  نما گيرد، سپس ساير بدنش را غسل مي گيرد براي ميت وضو مي مي
و در آخرين دهد  او را غسل مي  شويد و اگر پاك نشد پنج مرتبه را مي  پايين مرده  باال به

  .كند را نيز بدان اضافه مي كافور يا سدر يا امثال آن بار كمي
شـود، سـپس     زد و شسـته   زن مسلماني بود، بايد موهـاي سـرش را شـانه     و اگر مرده
: دختـرش دسـتور داد    جنـازه   راجع به بدان برگرداند، زيرا پيامبررا   شده  موهاي كنده 

بايـد زنـي     ياداوري است كـه   الزم به. چنين كاري را با موهاي سر دخترش انجام دهند
را بـر سـرش    بگيـرد و كمـي از حنـوط و امثـال آن      را برعهـده  صالح و امـين غسـل آن  

  .يگر را غسل دهندتوانند همد زن و شوهر مي  گفتني است كه. گزارد مي
  :شود مي  در صورت مشكل بودن غسل از تيمم استفاده  -9

هرگاه آب كافي براي غسل در دسترس نبود، يا مردي ميان چند زن غيـر محـرم و يـا    
زني ميان چند مرد نامحرم از دنيا رفت، بعد از تيمم، تكفـين و نمـاز بـه خـاك سـپرده      

در ايـن   شـود، زيـرا پيـامبر خـدا     ميتيمم در اين شرايط جايگزين غسل . خواهد شد
  :فرمايد راستا مي

إذا ماتت املرأة مع رجال ليس معهم امرأة غريها, والرجل مـع نسـاء لـيس معهـن رجـل «
امن ويدفنان يَمَّ  . ١»غريه, فإهنام يُ

                                           
  .اند ابوداود از ميان مرسلهاي خود و بيهقي روايت كرده 1
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از دنيا رفـت،  ) نامحرم(و يا يك مرد ميان زناني ) نامحرم(هرگاه يك زن ميان مرداني (
  ).شود سپرده مي تيمم شده و به خاك

  :وجوب تكفين ميت -10
اي بزرگ پوشـيده شـود، زيـرا     واجب است نعش انسان مسلمان پس از غسل با پارچه

در غزوه احد به شهادت رسيد در ردايي كوچـك كفـن شـد،     وقتي مصعب بن عمير
دستور داد سر و بدنش با آن كفن گردد و براي پوشـاندن پاهـايش نيـز از     پيامبر خدا

   1استفاده كنند »ذخرا«گياه 
حديث باال بيانگر اين امر است كه بايد تمامي قسـمتهاي بـدن ميـت كفـن شـود و در      

  .صورت كافي نبودن پارچه موجود از چيز ديگري استفاده گردد
  :نماز ميت -11

ي محسـوب  ينماز ميت همچون غسل، تكفين و به خاك سپاردن جـزو فرضـهاي كفـا   
ها را انجـام دادنـد تكليـف از گـردن سـاير       سلمانان آناي از م شود، يعني هرگاه عده مي

كـرد، و   اقامـه مـي  را نمـاز   ،بر جنازه مؤمنـان  شود، زيرا پيامبر خدا مؤمنان برداشته مي
كه مسؤليت پرداخت بدهي مسلمان فوت كرده بدهكار را نيز برعهـده گيـرد    پيش از اين

  :ودفرم اش امتناع ورزيده و مي از اقامه نماز بر روي جنازه
م« بِكُ   .2»صلوا عىل صاحِ
  ).نماز برادرتان را اقامه كنيد(

                                           
 .بخاري روايت كرده است 1
 .بخاري روايت كرده است 2
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  :شرايط نماز بر ميت -12
ضـويي و پليـدي، سـتر    و نماز ميت نيز همچون ساير نمازها داراي شرايط پاكي از بـي 

نماز ميـت را هـم نمـاز ناميـده و      ايستادن است، زيرا پيامبر خدا  عورت و رو به قبله
  :فرمود

بِ « مصلوا عىل صاحِ   .»كُ
   ).بر برادرتان نماز بخوانيد(

  . شود مي  پس همان شرايط نماز را براي آن در نظر گرفته
  :فرايض نماز ميت -13
  .قيام، براي كسي كه توانايي دارد - 1
  .»إنام األعامل بالنيات« :فرمود پيامبرنيت آوردن، زيرا  - 2
  .قرائت سوره حمد - 3
  .حمد و ثناگويي از خداوند - 4
  .صلوات بر پيامبر - 5
  .گفتن» اهللا اكبر«هار بار چ - 6
  .دعا و سالم دادن - 7
  

  :كيفيت نماز ميت -14
  :كيفيت نماز ميت عبارت است از

  .قرار داد  قبله  را رو به  جنازه  كه اين - 1
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  :فرمايد مي ايستادن مردم پشت سر امام در سه صف، چون پيامبر -2
 .١»من صىل عليه ثالثة صفوف فقد أوجب«
  ).خوانند، بهشت را براي خود واجب كرده استهر كه سه صف بر وي نماز ب(
  .»اكبر  اهللا«بلند كردن دستان به نيت اقامه نماز بر ميت و گفتن  -3
و اگر بخواهد دستانش را بلند   خواند سپس تكبير را گفته را ميسپس سوره فاتحه  -4
  .فرستد مي بر پيامبر -در تشهد ذكر شد  كه-و صلوات ابراهيمي را  نمايد مي
  .تكبير گفتن و دعا براي ميت -5
  .گفتن تكبير سوم -6
تواند پس از دعا كردن سالم دهد و يا بعـد از   است ميوجا اگر خ نماز گذار در اين -7

در نماز ميت سـنت  : تكبير چهارم يك بار به طرف راست سالم دهد، چون نقل شده كه
 گاه بر پيامبر آن است امام تكبير گويد، سپس سوره فاتحه را به صورت سري بخواند،

هـا قـرآن    درود بفرستد و در همه تكبيرها براي ميت دعا كند و به دنبال هيچ كدام از آن
  2.نخواند، و در پايان به صورت سري سالم دهد

  :الفاظ دعا در نماز ميت -15
  :ها عبارتند از اند كه برخي از آن دعاهاي بسياري در نماز روايت شده

من فتنة القرب وعذاب النـار, وأنـت  يف ذمتك وحبل جوارك, فقهِ  اللهم إن فالن ابن فالن«
اللهـم اغفـر حلينـا . اللهم فاغفر له وارمحه, فإنك أنـت الغفـور الـرحيم. أهل الوفاء واحلق

                                           
  .ترمذي روايت كرده و آن را جزو احاديث حسن دانسته است 1
 .شافعي روايت كرده و حافظ نيز سندش را صحيح دانسته است 2
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اللهم من أحييته منا فأحيه عىل .. وميتنا, وصغرينا وكبرينا, وذكرنا وأنثانا, وحارضنا وغائبنا
 » اللهم ال حترمنا أجره, وال تضلنا بعده. فه عىل اإليامناإلسالم, ومن توفيته منا فتو

فالن پسر فالن در جوار تو قرار دارد پس وي را از سختي و عذاب قبـر نگـه   ! خدايا(
او را مورد مغفـرت و رحمـت خـويش    ! بارالها. دار كه تو اهل وفا به عهد و حق هستي

ان زنـدگان مـا، مردگـان مـا،     خداونـدا گناهـ  . قرار ده كه بسيار آمرزنده و مهربان هستي
حاضران و غايبان ما، كوچك و بزرگ ما، مردان و زنان ما را ببخشاي؛ خدايا هـركس از  

  دار و هـركس از مـا را كـه    نگـه   گـزاري، او را بـر اسـالم زنـده     باقي مـي   زنده  ما را كه
  ).ميراني، او را بر ايمان بميران مي

  :شود وانده مياگر ميت بچه بود بجاي دعاي فوق اين دعا خ
م بـه أجـورهم, وال « ل به مـوازينهم, وأعظـِ , وثقّ اللهم اجعله لوالديه سلفاً وذخراً وفرطاً

اللهم أحلقـه بصـالح سـلف املـؤمنني يف كفالـة . حترمنا وإياهم أجره, وال تفتنا وإياهم بعده
رب, ومـن عـذاب إبراهيم, وأبدله داراً خرياً من داره, وأهالً خرياً من أهله, وعافه من فتنة الق

 .١»جهنم
موازين اخروي ! وي را پاداش، ذخيره و شفاعت كننده والدينش قرار ده، خدايا! خدايا(

ايشان را به وسيله او سنگين گردان، پاداششان را بزرگ و ارزشـمند قـرار ده، وي را بـه    
  .)نيكوكاران پيشين ملحق ساز، او را زير نظر ابراهيم بگذار و از عذاب دوزخش نگه دار

  :تشييع جنازه و فضيلت آن -16

                                           
  .پيشتر ترجمه شد 1
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رود، زيـرا پيـامبر    شـمار مـي   ها و آداب اسالمي بـه   تشيع جنازه به عنوان يكي از سنت
  :فرمايد كه مؤمنان را چنين دستور مي خدا

 .١»عودوا املريض, وامشوا مع اجلنائز تذكركم اآلخرة«
ا بـه يـاد آخـرت    چـون شـما ر   ،از بيمار عيادت كنيد و همراه جنـازه نيـز راه برويـد   (
  ).اندازد مي

 شـتاب در تشـييع جنـازه مسـتحب اسـت، پيـامبر       ،بر اساس يكي ديگر از احاديـث 
  :فرمايد مي
ـ تضـعونه عـن « أرسعوا, فإن تكن صاحلة فخري تقدموهنا إليـه وإن تـكُ سـو ذلـك فرشٌّ

 .٢»رقابكم
نجـام  در تشييع جنازه عجله كنيد، چون اگر نيكوكار باشد كـار خـوبي در حـق وي ا   ( 

  ).اييد اي و اگر هم بدكار باشد شري را از خود دور كرده داده
و  هاي تشييع جنازه راه رفتن جلـوي جنـازه اسـت، زيـرا پيـامبر      يكي ديگر از سنت

  .3رفتند جلوي جنازه راه مي –رضي اهللا عنهما  –ابوبكر و عمر 
  :فرمايد پيرامون فضيلت و امتياز تشييع جنازه مي و ييامبر رحمت

, وكان معها حتى يُصىل عليها ويفرغ من دفنهـا, فإنـه م« ن اتبع جنازة مسلم إيامناً واحتساباً
, ومـن صـىل )وهو جبل عظيم قرب املدينة(يرجع من األجر بقرياطني, كل قرياط مثل أحد 

                                           
  .مسلم روايت كرده است 1
  .روايت كرده استبخاري  2
 .اند ابو داود، نسائي و ديگران روايت كرده 3
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 .١»عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقرياط
را دنبال كند و تا پس از نمـاز و  هر كه از روي ايمان و انتظار پاداش، جنازه مسلماني (

پـاداش بـر   ) اي بـراي وزن كـردن   پيمانـه (به خاك سپاردن همراهش باشد، با دو قيراط 
، و )كوهي بزرگ و در نزديكي مدينه قرار دارد(هر قيراط به اندازه كوه احد   گردد كه مي

ا هر كس پس از نماز خواندن و پيش از به خاك سپاري برگـردد يـك قيـراط پـاداش ر    
  ).تصاحب كرده است

  : به خاك سپاري ميت -17
رود، زيرا خداونـد   شمار مي جزو فرضهاي كفايي به ) زير خاك پنهان كردن(دفن ميت 
  :فرمايد متعال مي

 m  v    u  t  sl ٢١: عبس  
  ).گرداند بعد او را مي ميراند و وارد گورش مي( 

  :احكام به خاك سپاري
بـرد حيوانـات درنـده و پرنـدگان در      هم جنازه از دست اي كه  تعميق قبر به اندازه -1 

  :فرمايد امان باشد و هم بوي آن منتشر نشود، پيامبر نور و رحمت در اين خصوص مي
مـن نقـدم يـا : فقـالوا. »احفروا وأعمقوا وأحسنوا, وادفنوا االثنني والثالثة يف قرب واحد«

  .٢»قدموا أكثرهم قرآناً «: رسول اهللا? قال
وب تعميق كنيد، و در صورت ضرورت دو نفر و سه نفـر را در قبـري دفـن    قبر را خ(

                                           
  .بخاري روايت كرده است 1
  .ترمذي روايت كرده و تصحيحش هم نموده است 2
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كـه بيشـتر بـا قـرآن      آن: كدام يك از آنان را پيشتر دفن كنيم؟ فرمـود : نماييد، سؤال شد
  ).سروكار داشته است

براي ميت، چون بر اسـاس فرمـوده   ) شكافي از سمت قبله در كنار قبر(كندن لحد  -2
 ز است ولـي لحـد بهتـر اسـت، پيـامبر     يسطح قبر هم جاگر چه شكاف  پيامبر خدا

  :فرمايد مي
 . ١»اللحدُ لنا والشقُّ لغرينا« 
  ).لحد براي ما و شكاف سطح براي ديگران است(
بنـابر روايـت ابـن     –پاشيدن سه مشت خاك از طرف سر ميت به داخل قبر، چون  -3

  .چنان كرده است پيامبر خدا –ماجه با سندي بدون اشكال 
جنـازه بـر روي پهلـوي      كه اين داخل كردن جنازه از پايين قبر در صورت امكان و -4

شود و همچنين بايد گرههاي كفنش بـاز شـود و از نمايـان      راست و رو به قبله گذاشته
 گيـرد  مـي   كار را بر عهـده  اين   كردن سر و صورت ميت خودداري شود و بايد كسي كه

، چون پيامبر خدا بر اساس روايتي از ابـو داود  »اهللابسم اهللا و علی ملة رسول «: بگويد
  .اند و حاكم چنان كرده

هنگـام گذاشـتن جنـازه زن در آن، زيـرا پيشـينيان چنـان عمـل         پوشاندن قبـر بـه    -8
  .كردند مي

                                           
اند، گر چه در سند روايت اشكال وجود دارد ولي برخي از علما  احمد، ابو داود، ترمذي روايت كرده 1

  .اند كرده تصحيحش
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  زكات: ركن سوم

  احكام و فوايد زكات و توضيح مستحقان زكات و داليل آن

  
باشد،  ادتين و نماز مهمترين ركن اسالم ميزكات ركني از اركان اسالم و بعد از شه

و اجماع مسلمانان بر وجوب آن داللت  داليلي از قرآن، سنت پيامبر  گفتني است كه
شود و بايد  عنوان مرتد قلمداد مي  و به  را انكار نمايد كافر شده د و هر كس آننكن مي
قتل   ننمايد به  توبه  ي كهي قوانين اسالمي بازگردد، و در صورت دايره  نمايد و به  توبه

  كه اين را پرداخت نكند و يا ورزي آن شود، و اگر شخصي از روي بخل مي  رسانده
و در رديف   عنوان شخصي ظالم قلمداد شده  صورت كامل ادا ننمايد، به  زكات را به

  :فرمايد مي باشند، خداوند مستحق عذاب الهي مي  گيرد كه كساني قرار مي

 m Æ  Å   Ä   ÕÔ Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç

  ä   ã  â  áà  ß  Þ  Ý   ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö

ål   ١٨٠:عمران آل  
آنان كه نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمت خود بديشان عطاء كرده است بخل (
كنند و در راه مصالح جامعه به بذل و بخشش دست  و زكات مال بدرنمي(ورزند  مي
گمان نكنند كه اين كار براي آنان خوب است و به سود ايشان است، بلكه ) زنديا نمي

در روز قيامت همان چيزي . شود اين كار براي آنان بد است و به زيان ايشان تمام مي
اند و برابر قانون خدا در راه خدمت به  و سخت بدان دل بسته(اند  كه بدان بخل ورزيده
) سنگين اسارت بر گردن(طوق ) گردد و عذاب آن آنان مي اند، وبال اجتماع به كار نبرده
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و اين اموال چه در راه خدا و بندگان او انفاق شود يا نشود، باالخره از . (گردد ايشان مي
و همه آنچه در آسمانها و زمين است از آن خدا است و ) صاحبان آن جدا خواهد شد

ت مالك اصلي خدا است، و اين در حقيق: چه(سرانجام هم همه را به ارث خواهد برد، 
  ).كنيد آگاه است و خداوند از آنچه مي) امانت چند روزي پيش ما است

  :فرمود پيامبر  كه  نقل شده  و در صحيح بخاري از ابوهريره
بيبتَان يُطوقه يوم « ثِّلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زَ من آتاه اهللا ماالً فلم يؤد زكاته مُ

ك: يقول) يعني شدقيه(ذ بلهزمتيه القيامة, ثم يأخ , أنا كنْزُ الُكَ  .١»أنا مَ
او ببخشد، اما زكاتش را ندهد، براي عذاب او در روز   خداوند ثروتي را به  كسي كه(

  شود كه مي  است، قرار داده  هاي نيشش از دهان بيرون زده دندان  كه 2قيامت، ماري اقرع
گيرد و  هاي دهانش مي شود، سپس او را با كناره مي  بندي بر گردن او گذاشته مانند گردن

  ).من مال تو هستم، من گنج تو هستم: گويد مي

m  x     w  v  u  t  s  r : فرمايد و خداوند مي
  e d  c  b  a    ̀  _  ~ }  | {  z  y

   q  p  o  n  ml  k  ji   h  g  f
rl ٣٥–٣٤ :التوبة  

نمايند، آنان  كنند و آن را در راه خدا خرج نمي و كساني كه طال و نقره را اندوخته مي(

                                           
  .است  را روايت كرده بخاري آن 1
 .است  هاي بدنش ريخته در اثر كثرت سم در بدنش و طول عمر، پرزها و پولك  ماري كه 2
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اين ) فرا خواهد رسيد كه(روزي .را به عذاب بس بزرگ و بسيار دردناكي مژده بده
شود و پيشانيها و پهلوها و پشتهاي ايشان با آنها داغ  ها در آتش دوزخ، تافته مي سكّه
ي است كه براي خويشتن اين همان چيز: شود بديشان گفته مي) و براي توبيخ(گردد  مي

  ).اندوختيد كرديد ، پس اينك بچشيد مزه چيزي را كه مي اندوخته مي
  : فرمود پيامبر  كه  روايت شده  و در صحيح مسلم از ابوهريره

ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له «
يكو هبا جنبه وجبينه وظهره, كلام بردت صفائح من نار, فأمحي عليها من نار جهنم ف

 .١»أعيدت يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة, حتى يقىض بني العباد
را پرداخت ننمايد در روز قيامت  باشد و زكات شرعي آن  هر كسي داراي طال و نقره(

دهند و پيشاني  ها را حرارت مي سازند و در آتش دوزخ آن هايي از آتش مي از آن صفحه
داغ شود و اين   هر وقت سرد شوند دوباره  كنند كه ها داغ مي پشت صاحبش را با آنو 

ميان بندگان   كه اين مقدار آن پنجا هزار سال است، تا  دارد، در روزي كه  عمل ادامه
سوي بهشت است يا   آيا به  دهند كه وي نشان مي  شود، پس مسيرش را به قضاوت مي

  ).سوي جهنم  به
  

  فوايد زكات

: نماييم برخي از آنان را ذكر مي  زكات فوايد ديني، اخالقي و اجتماعي زيادي دارد كه
  :باشد فوايد ديني زكات موارد زير مي  از جمله

                                           
  .است  مسلم روايت كرده 1



155  مباني اسالم 

سعادت و   باشد كه پرداخت زكات برپا داشتن ركني از اركان اسالم مي )1(
  .در دنيا و آخرت بدان بستگي دارد  خوشبختي بنده

گرداند و همانند ساير عبادات ايمان را  ي الهي نزديك مي نهآستا  را به  زكات بنده )2(
 .دهد افزايش مي

 شود، خداوند مي  در صورت پرداخت زكات، پاداش زيادي عايد بنده )3(
 :فرمايد مي

 m  yx  w  v  u   tl ٢٧٦: البقرة  
قات صد) ثواب(كند و  نابود مي) و اموالي را كه ربا با آن بياميزد(ربا را ) بركت(خداوند (
  ).بخشد فزوني مي) و اموالي را كه از آن بذل و بخشش شود(را 

|  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦   §  m : فرمايد ي ديگري مي و در آيه

  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «     ª  ©¨l ٣٩: الروم  
نخواهد دهيد تا از اموال مردم فزوني يابد، نزد خدا فزوني  آنچه را كه به عنوان ربا مي(

، و آنچه را كه به عنوان زكات )نمايد كاهد و نابودش مي و بلكه خدا از آن مي(يافت 
داريد، اين گونه كساني داراي پاداش  پردازيد و تنها ذات خدا را منظور نظر مي مي

  ).مضاعف خواهند بود
 من كسب طيب, وال  –أي بام يعادل مترة –بعدل مترة  من تصدق«: فرمايد مي و پيامبر

يقبل اهللا إال الطيب, فإن اهللا يأخذها بيمينه, ثم يربيها لصاحبها كام يريب أحدكم فلوه, حتى 
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  .١»تكون مثل اجلبل
چون تنها (بدهد   خرما از كسب حالل خود صدقه  ي يك دانه اندازه  به  كسي كه(

خداوند با رضايت كامل اين ) سوي خدا صعود كند  تواند به چيزهاي پاك و حالل مي
يك نفر از شما   كه  دهد همانگونه را افزايش و پرورش مي پذيرد و آن را از او مي  دقهص
  به  دهد، افزايش اين صدقه پرورش مي  شده  از شير مادرش گرفته  اسب خود را تازه  كره

  )آيد بزرگ در مي  ي يك كوه اندازه  خرما به  اين دانه  اي است كه اندازه
  كه شود چنان ها مي از بين رفتن گناهان و لغزشپرداخت زكات باعث محو و  )4(

 .»والصدقة تطفئ اخلطيئة كام يطفئ املاء النار«:فرمود پيامبر

  ). نمايد آب، آتش را خاموش مي  كه  گونه برد همان گناهان را از بين مي  صدقه(
  .باشد مي  ي خيريه در روايت فوق زكات و صدقه  مراد از صدقه  ذكر است كه  الزم به

 
  :فوايد اخالقي زكات  و از جمله

 .شود نمايد وارد كاران بخشندگان و سخاوتمندان مي زكات پرداخت مي  كسي كه )1(

عنوان شخصي مهربان و عطوف نسبت   به  پرداخت كننده  شود كه زكات باعث مي )2(
با خلق   فقرا و تهيدستان و بينوايان متصف گردد و طبق حديث نبوي شخصي كه  به

 .گيرد كار مي  وي مهر و شفقت را به  باشد، خداوند نيز نسبت بهخدا مهربان 

  مسلمانان باعث سينه  رساني به بخشش مال و خدمت  واقعيت اين است كه )3(
  جامعه  گذار به فراخي، انبساط خاطر و محبوب و دوست داشتني شدن شخص خدمت

 .دارد يم  در راستاي برادران خود عرضه  خدماتي كه  به  شود، با توجه مي

                                           
  .است  بخاري ومسلم روايت كرده1
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پرستي و آزمندي شفا  ، مال تسهايي همچون بخل و خ زكات، قلب را از بيماري )4(
 : فرمايد خداوند متعال مي  كه بخشد، چنان مي

 m  p  o  n  m  l  k  jl ١٠٣: التوبة 

كه به گناه خود اعتراف دارند و در صدد كاهش بديها و (از اموال آنان !) اي پيغمبر((
از رذائل (زكات بگير تا بدين وسيله ايشان را ) باشند ميافزايش نيكيهاي خويش 
در دل آنان نيروي خيرات و حسنات (پاك داري، و ) چشمي اخالقي، و گناهان، و تنگ

  ).ايشان را باال بري) را رشد دهي و درجات
  :فوايد اجتماعي زكات  و از جمله

را تشكيل   معهبيشتر جا  نمايد كه زكات نياز تهيدستان و فقرايي را برطرف مي )1(
طبق دستور خداوند، زكات خود   اگر اغنيا و ثروتمندان جامعه  دهند، گفتني است كه مي

 .ماند دادند، فقير و نيازمندي ميان مسلمانان باقي نمي فقرا مي  را به

شود،  ي آنان مي مقام و وجهه  زكات باعث تقويت مسلمانان و ترقي بخشيدن به )2(
عنوان يكي از مصارف زكات معرفي   در راه خدا را به جهاد  همين خاطر است كه  به

 .اند كرده

، بغض و نفرت را در دل فقرا  كينه  هاي زكات اين است كه يكي ديگر از ويژگي )3(
دستي و نيازمندي  اغنيا و تهي  كردن زندگي مرفه  نمايد، زيرا فقرا با مشاهده برطرف مي

ثروتمندان حقوق آنان را   كه اين  به  وجهآورد، با ت در دلش سر برمي  خود، عداوت و كينه
ثروتمندان هر سال   اند، اما در صورتي كه اند و نياز آنان را برطرف ننموده رعايت نكرده

بندد و اتحاد و  ها رخت برمي آنان بدهند، تمامي آن بيماري  قسمتي از دارايي خود را به
 .شود همبستگي فراهم مي
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)4( از پيامبر  كه ، چنانشود مال و ثروت مي زكات باعث رشد و افزايش بركت 
 : فرمود  كه  روايت شده

 .»ما نقصت صدقة من مال«
  ).كند چيزي را از دارايي كم نمي  صدقه(

از نظر بركت   ، بايد گفت كه يعني اگر ثروت و دارايي از نظر كميت كاهش يافته
آن ثروت  را پر خواهد كرد و بركت خود را شامل آن و خداوند  كاهش نيافته

 .نمايد مي

نهد، زيرا با خرج  و گستردگي مي  توسعه  با پرداخت زكات، مال و ثروت رو به )5(
شود و بسياري از مردم از آن سود  و فراون مي  ي آن گسترده دايره ،اموال و دارايي

و چيزي از  اشخاص ثروتمند دست بدست گردد تنها در ميان  كه اين بينند، بر خالف مي
  . نشود  اي جامعهعايد فقر ،آن

زكات براي اصالح فرد   براي زكات بيان داشتيم بيانگر اين است كه  تمامي فوايدي كه
است   پاك و منزه خداوند  باشد، براستي كه امري بسيار ضروري و الزم مي  و جامعه
  .باشد ر نقصي بدور ميو از ه

  

  ها واجب است زكات در آن  اموالي كه

  : عبارتند از  باشد كه ا در اموالي مخصوص واجب ميزكات تنه  گفتني است كه
  ذكر است كه  باشند؛ الزم به  حد نصاب رسيده  به  در صورتي كه  طال و نقره  -2، 1
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و شش ريال سعودي و يا   پنجاه  و حد نصاب نقره. است 1حد نصاب طال بيست مثقال
شود،   عنوان زكات داده  به در صد از آن 5/2بايد   باشد كه معادل آن از پولهاي نقدي مي
نقد و يا خام و يا زيور آالت براي زكات تفاوتي ايجاد   ي بايد دانست كه طال و نقره

باشد، زكات   حد نصاب رسيده  در زيورآالت زنان نيز اگر به ،نمايد، بنابر اين نمي
ن امانت عنوا  به  كه اين را براي زينت خود استعمال نمايد و يا آن  واجب است، اگر چه

  طور عام آمده  در اين خصوص به  د، زيرا داليل ذكر شدهندهبدر دسترس ديگران قرار 
با وجوب   در رابطه  است، و همچنين احاديثي ويژه  اي نداشته تفصيالت اشاره  و به

 بن عمرو بن عاص  عبداهللا  چه آن  است، از جمله  زكات در زيورآالت نقل شده
بند را در  آمد و دخترش دو تا دست مراه دخترش نزد پيامبرزني ه  كه  روايت كرده

  : فرمود دست داشت، پيامبر
   »اتعطني زكاة هذا?«
  )كنيد؟ آيا زكات آنها را پرداخت مي(

   .»هبام سوارين من النار  ايرسک ان يسورک اهللا«: فرمود پيامبر. خير: گفت
  بند از آتش را به آن، دو دستجاي   به در روز قيامت خداوند  آيا دوست داريد كه(

  ).دستانت بياميزد؟
  2.بخشم خدا و رسولش مي  ها را به آن: بندها را در آورد و گفت آن دختر نيز دست

حاوي احتياط بيشتري است و   رو زكات در زيورآالت را پيشنهاد نموديم كه و از اين
  .باشد ترين حكم مي اجراي احكام از روي احتياط بهترين و شايسته

                                           
  .برابر با پنج گرم است: گرم است؛ مثقال عراقي 4/8برابر با : مثقال عجمي  1
 .اند را روايت كرده نفر از رايان حديث آن  سندش قوي است و سه  كه  اين روايت آمده  المرام راجع به در بلوغ 2
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آيد و  زكات شامل زيورآالت زنان نمي  و برخي از فقهاي اسالمي معتقد هستند كه
  .باشد زكات در آنها واجب نمي

شود، اعم از   براي تجارت و خريد و فروش عرضه  چه هر آنكاالهاي تجارتي؛  -3
  .شوند عنوان كاالهاي تجارتي قلمداد مي  به... زمين، ماشين، حيوانات، پوشاك و 

 پرداخت شود،   در صد از كل سرمايه 5/2است و بايد   كاالهاي تجارتي ساالنهزكات
حال خود   باشد و يا به  كاهش يافته  كه اين باشد و يا  خواه قيمت كاال افزايش پيدا كرده

مورد نياز است و يا   و اما كااليي كه. باشد بايد زكات آن پرداخت شود  باقي مانده
ها تعلق  شود، زكات بدان مي  ديگران داده  به  عنوان اجاره  به  زمين، ماشين و كااليي كه

  : است  فرموده  زمينهدر اين  گيرد، زيرا پيامبر نمي
   .١»صدقة  و ال فی فرسه  ليس علی املسلم فی عبده«
  ).باشد و اسب مورد نياز بر مسلمان واجب نمي  زكات در برده(

واجب است و بايد هر سال زكات آن   ارهاز طريق اج  اما زكات در پول دريافت شده
  .شود  داده

                                           
  . متفق عليه 1
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  مستحقان زكات

  در قرآن بيان فرموده ،شود مي  ها داده آن  زكات به  خداوند، اصناف مستحقي را كه
  :است

m   z  y   x  w  v  u  t  s   r  q
  ©     ̈ §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |  {

  ªl ٦٠: التوبة  
ــتمندان ( ــات مخصــوص مس ــه  زك ــاني ك ــدگان آن،كس ــان، گرداورن ــب   ، بيچارگ جل

باشد، ايـن يـك    شود، بندگان، بدهكاران، در راه خدا، و واماندگان در راه مي محبتشانمي
  ).ي مهم الهي است و خدا دانا و حكيم است فريضه

  
  :عبارتند از  باشند كه مي  مستحقان زكات هشت گروه

ارايي ندارد تا كفايت طعام، كسب و د  جمع فقير و فقير كسي است كه :فقرا )1(
مند  اش را بهره خود و عائله ،لباس و مسكن او را نمايد، اگر انساني نتواند نيمي از سال

  .شود  او زكات داده  اش به هاي يك ساله سازد، بايد در حد برطرف نمودن نيازمندي
مقداري مال دارد و براي   جمع مسكين و مسكين كسي است كه :مساكين )2(

  به  يازهاي او كافي است، اما براي تمام نيزهاي او كافي نيست، مانند كسي كهبعضي از ن
دينار نياز دارد، اما هشت دينار دارد، پس بايد نياز او برطرف شود؛ و اگر كسي پول   ده

از طريق آن نيازهاي خود را برطرف   اي دارد كه باشد، اما شغل و پيشه  نقد نداشته
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 : فرمود گيرد، زيرا پيامبر لق نمياو تع  نمايد، زكات به مي

 .١»ال حظ لغنی و ال لقوی مكتسب«
  ). شود نمي  ثروتمند و افراد كاسب داده  زكات به(
حاكم براي جمع   كاركنان و مأموراني هستند كه :عامالن جمع آوري زكات )3(

ا ر آن  آنان اجرة المثل عملي كه  گيرد و به ها كمك مي آوري زكات و توزيع آن، از آن
 .ثروتمند نيز باشند  شود، اگرچه مي  دهند، داده انجام مي

در ميان قوم خود داراي وجاهت و شرف   كساني هستند كه: لفة القلوبؤم )4(
شود تا ايمانشان  مي  آنان داده  باشند، اما ايمانشان قوي نيست، پس سهمي از زكات به مي

صالح براي ديگران واقع سوي اسالم و الگويي   عنوان دعوتگري به  قوي گردد و به
 .شوند

ي  در ميان قوم خود داراي وجاهت نيستند و از توده  اما افراد ضعيف االيماني كه 
 شود؟  مي  آنان نيز زكات داده  باشند، آيا براي تقويت ايمان به مردم مي

  كه اين  به  شود، با توجه مي  آنان نيز داده  زكات به  بعضي از فقها معتقد هستند كه
فقير باشد براي   باشد، زيرا در صورتي كه تر از مصلحت بدني مي صلحت ديني بزرگم

ايمان حاوي سود و   ي قلب وي به شود، پس تغذيه مي  او غذا داده  حفظ بدنش به
  آنان داده  زكات به  و بعضي ديگر از فقها معتقد هستند كه. باشد منفعت بيشتري مي

فردي ضعيف االيمان يك مصلحت فردي است و  شود، زيرا مصلحت تقويت ايمان نمي
 .باشد او مي  تنها متعلق به

                                           
  . متفق عليه 1
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و  1بافراد مكاتَ  و آزاد كردنش، كمك و ياري رساني به  خريدن برده: الرقاب )5(
 .شوند آزاد كردن اسيران مسلمان شامل اين بند مي

بر آنان بدهي فراوان و سنگيني باشد و از   بدهكاراني هستند كه: غارمون )6(
اي  اندازه - مند باشند از جهت قوت بهره  اگر چه -آنان   آن ناتوان باشند، پس به پرداخت

هاي خود را پرداخت نمايند، بنابراين اگر شخصي را  شود تا بدهي مي  از زكات داده
توانست  نمي  ي وي بود كه اي بر ذمه اش داشت، اما بدهي قوت خود و خانواده  يافتيم كه

ساقط   گفتني است كه. شود  او زكات داده  ي رفع بدهي به اندازه  بهرا ادا نمايد، بايد  آن
 .باشد نيت زكات جايز نمي  ي فقير به كردن بدهي از ذمه

يكديگر بدهند اگر   توانند زكات به نظر و ديدگاه صحيح فقها پدر و فرزند مي  بنا به
  .ها بدهكار باشد يكي از آن

جاي بدهكار، حق   د صاحب حق برود و بهتواند نز صاحب زكات مي  گفتني است كه
از   كه اين شرط  باشد، اما به  بدهكار از آن اطالع نداشته  او را پرداخت نمايد، اگر چه

 .باشد  عدم توانايي بدهكار براي پرداخت بدهي آگاهي داشته

  همان جهاد در راه خدا است، پس بايد مقداري از زكات به:  في سبيل اهللا )7(
با پول زكات   براي جهاد آنان كافي باشد، و جايز است كه  شود كه  مجاهدين داده

ي علم ديني  طلبه  وسايل جنگي و مورد نياز براي جهاد خريداري گردد، گفتني است كه
  او زكات داده  شود و در حد خريد كتاب و امثال آن به عنوان مجاهد قلمداد مي  نيز  به

 .باشد  ها را داشته شد و توانايي خريد آنثروتمند با  شود، مگر در صورتي كه مي

                                           
مالكان خود،   آنان به  بندد بر اين اساس كه با سيد و مالك خود، عقد مكاتبت مي  مكاتب كسي است كه 1

 )مترجم. (اخت نمودند از بردگي آزاد شوندرا پرد اقساطي از مال بدهند و هرگاه آن
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  ي رسيدن به اندازه  در حال سفر باشد، پس به  مسافري است كه: ابن السبيل )8(
 .شود مي  شهرش بدو زكات داده

است و بيان   عنوان مستحقين زكات معرفي نموده  به خداوند  اينان كساني هستند كه
از روي علم و حكمت وي صادر   گانه اين اصناف هشت  پرداخت زكات به  كه  داشته
عليم و حكيم است، بنابراين صرف زكات در غير موارد ذكر ) خداوند(و او   شده
زكات را بر  باشد، زيرا خداوند اعم از ساختن مسجد و راه و ترابري جايز نمي  شده

  .باشد است و حصر نيز مفيد نفي حكم از ديگران مي  حصر نموده  گانه اصناف هشت
برخي از آنان شخصا   تأمل نماييم، خواهيم فهميد كه  ر در خصوص اصناف هشتگانهاگ
زكات نياز دارند و برخي ديگر نيز مسلمانان بدان نيازمند هستند، بنابراين نهايت   به

اي صالح و هماهنگ در  همان بناسازي جامعه  يابيم كه حكمت از وجوب زكات را درمي
بر   اسالم قسمت دارايي و مصلحتهايي كه  يابيم كه مي باشد، و همچنين در حد توان مي
آزاد   است كه  نداده  كار اجازه افراد خسيس و طمع  و به  شود، رها نگذاشته مال بنيان مي
  ترين راهنما به اسالم بزرگ  خست و آزمندي خود را دنبال نمايند، بلكه ،و بدون قيد

  . باشد گر امت مي سوي خير و اصالح
  .ام، زيرا بدان تعلق دارد ذكر نموده  كات فطر را در مبحث روزهز: آگاهي
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  ها واجب است زكات در آن  اموالي كه

زكات   چه آن
در آن واجب 

 است

حد 
 ها نصاب

مقدار 
پرداختي 
واجب در 

 ها آن

 مالحظات

طال و ) 1(
  نقره

ــال ) 1( طـــ
  وقتــــي بــــه
بيست مثقال و 
بــــاالتر از آن 

 برسد

 5/2  هر سال
 در صد 

پـس  . گرم است 8/4برابر با : مثقال عجمي -1
  .شود مثقال نود و شش گرم مي

پـس  . برابر با پنج گرم اسـت : مثقال عراقي -2
 .بيست مثقال صد گرم است

اگر   نقره) 2(
ــه ــت   ب دويس

درهم و باالتر 
  از آن برسد

 5/2هر سال 
  در صد

درهم برابر هفت مثقال يعني مساوي بـا    هر ده
احتسـاب مثقـال عجمـي،    گرم است و با  6/33

  .شود مي  گرم نقره 672دويست درهم برابر 

كاالهاي ) 2(
تجارتي ، يعني 

بـراي    كه  آنچه
ــد و  خريـــــ
ــا   ــروش مهي ف

  شده

ــد   ــان ح هم
نصاب طـال و  

ــره ــراي   نقـ بـ
كاالهـــــــاي 
ــارتي در  تجــ
  نظـــر گرفتـــه

 شود مي

 5/2  هر سال
 در صد

بـراي فـروش     زمين، ماشـين، و وسـايلي كـه   
ود در رديف كاالهاي تجـارتي  ي بازار ش عرضه

 .شود مي  قرار داده

)3 (
محصــــوالت 
ــي و  زراعــــ

 جات ميوه

ــق   ــنج وس پ
بعد از خالص 
شدن حبوبات 

  .از پوست

يك دهم در 
ــه  ــورتي ك   ص

ــاران   بــه آب ب
ــه  ــا رودخان   ي

انگور و خرما است، اما : جات مراد از ميوه )1(
قـول  ... هايي همچون انار، سيب، پرتقال و  ميوه

بعـد از گذشـت سـال از      ارجح بر آن است كـه 
  .شود مي  قيمت آن زكات داده
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وســــــــق 
شصــت صــاع 

ــه ــاع   بــ صــ
 پيـــــــامبر

 باشد مي

آبياري شـود،  
و در صــورت 

با زحمـت    كه
ياري شود  آب

 يك بيستم 

مسـاوي چهـار مـد     ي صاع پيامبر اندازه) 2(
  بـه   هر حفنه  ي بزرگ كه است، يعني چهار حفنه

 ي پر دست باشد  اندازه

( أنعــام ) 4(
شـــتر، گـــاو، 
 گوسفند و بز

ــدد  40 عـــ
  گوسفند

  
  
 

هر سال يك 
  گوسفند

  
 

عــدد باشــد، زكــات در آن  40اگــر بيشــتر از 
  رسد كـه  عدد مي 121  به  كه اين واجب نيست تا
شود، سپس  مي  عدد زكات داده 2در آن صورت 

عدد زكات دارد، سپس  3عدد برسد  201  اگر به
 .عدد زكات دارد 4عدد رسيد  301  اگر به

تبيع يا تبيعة   عدد گاو 30
ــك رأس ( يــ

ي يك  گوساله
ــاله ــا    س ــر ي ن
  ) ماده

عــدد باشــد، زكــات در آن  30اگــر بيشــتر از 
  رسـد كـه   عدد مي 40  به  كه اين واجب نيست تا

عنـوان زكـات     به  در آن صورت گاوي دو ساله
عدد يك  30سان در هر  همين  شود، و به مي  داده

  عدد يك گاو دو سـاله  40و در هر   يعهتبيع يا تب
  .شود مي  عنوان زكات داده  به
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  زكات شتر

    مقدار زكات  نصاب
    يك شاة  نفر شتر 9تا  5از 

    گوسفندي يك ساله: شاة
  است  يا بزي دو ساله

  دو شاة  نفر شتر 14تا  10از 
  شاة  سه  نفر شتر 19تا  15از 
  چهار شاة  نفر شتر 24تا  20از 
  وارد دو سـال شـده    كـه   ي يك سـاله  يك شتر ماده: بنت مخاض  نفر شتر 35تا  25ز ا

  است
  است  سال شده  وارد سه  كه  ي دو ساله يك شتر ماده: بنت لبون  نفر شتر 45تا  36از 
  است  وارد چهار سال شده  كه  ساله  ي سه يك شتر ماده:  حقه  نفر شتر 60تا  46از 
  است  وارد پنج سال شده  كه  ي چهار ساله يك شتر ماده:  جذعه  نفر شتر 75تا  61از 
  دو بنت لبون  نفر شتر 90تا  76از 
   دو حقه  نفر شتر120تا 91از 

ي  نفر شتر، يك شـتر مـاده   40اگر تعداد شتران از اين تعداد بيشتر شوند، در مقابل هر 
  .واجب است)  حقه(  لهسا  ي سه نفر شتر، يك شتر ماده 50و در ) بنت لبون(  دو ساله
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  1 روزه: ركن چهارم

نيت تقرب   يعني خودداري از خوردن، آشاميدن و همبستري با همسر به  روزه )1(
  .ي الهي آستانه  به
 .از طلوع فجر صادق تا غروب خورشيد است  وقت روزه )2(

 .باشد ي ماه رمضان واجب است و ركن چهارم از اركان اسالم مي روزه )3(

  بـالغ و عـاقلي واجـب اسـت كـه      هر زن و مرد مسلمانِي ماه رمضان بر  روزه )4(
 .باشد  را داشته  توانايي روزه

 :عبارتند از  شرايط وجوب روزه )5(

 .بر او واجب نيست  شخص كافر اسالم نياورد، روزه  پس تا وقتي كه: اسالم  )أ (

 .باشد بر وي واجب نمي  عاقل نگردد روزه  تا زماني كه  ديوانه: عقل  )ب (

بر وي واجب نيسـت، امـا در     بلوغ نرسد روزه  به  كه كودك تا زماني: بلوغ  )ج (
 .بگيرد  روزه  شود كه وي امر مي  باشد، جهت عادت دهي به  توانايي داشته  صورتي كه

بهبود نـدارد،    اميد به  بر شخص پير و بيماري كه  روزه: گرفتن  توانايي روزه  )د (
  .دهد واجب نيست و در مقابل هر روز، طعام و روزي يك مسكين را مي

 :گرفتن  شرايط صحت روزه )6(

ي او صـحيح   شخص كـافر اسـالم نيـاورد، روزه     پس تا وقتي كه: اسالم  )أ (
 .نيست

                                           
و ما بعد آن همراه با  2ص   الجار اهللا  عبداهللا: ي خالصة الكالم في احكام الصيام، نوشته: نقل از كتاب  به 1

  .تغييرات
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 .باشد ي وي صحيح نمي عاقل نگردد روزه  تا زماني كه  ديوانه: عقل  )ب (

نيـك و بـد را از هـم جـدا       باشـد كـه   ي كودكي صحيح نمي روزه: تمييز  )ج (
 .سازد نمي

دچار   ي زني صحيح نيست كه اين روزهبنابر: پاك بودن از خون قاعدگي  )د (
 .است  خون قاعدگي شده

انـد،   دچار خون نفـاس شـده    ي زناني كه روزه: پاك بودن از خون نفاس  )ه (
 .باشد صحيح نمي

ي بدون  قبل از طلوع فجر نيت آوردن براي هر روز واجب است و روزه  )و (
فجـر بـراي آن    قبل از طلوع  ي سنت الزم نيست كه براي روزه  نيت صحيح نيست، البته

  .محل نيت قلب آدمي است  گفتني است كه. شود  نيت آورده
 :عبارتند از  هاي روزه سنت )7(

  تأخير انداختن سحري خوردن تا آخرين قسمت شب، اما مشروط بـه   به  )أ (
 .اي قبل از طلوع فجر صادق دست بردارد لحظه  كه اين

 .يد باشدبعد از تحقق غروب خورش  كه اين  تعجيل در افطار، مشروط به  )ب (

، تالوت قـرآن، ذكـر، دعـا و     كثرت كردارهاي نيك و نماز سنت، صدقه  )ج (
 .استغفار

هستم، بنابر   من روزه: مورد دشنام واقع شد بايد بگويد  و در صورتي كه  )د (
  بـه   و مقابلـه   گويد، عملي نيك را انجام داده در حق وي ناسزا مي  اين در مقابل كسي كه

 .نمايد و از گناه محفوظ بماند كند، تا پاداش را كسب مثل نمي

ايـن    دوست دارد خدا را بخواند و از جملـه   در هنگام افطار هر طور كه  )ه (
 : دعا را بگويد
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 .»اللهم لك صمت, وعىل رزقك أفطرت, فتقبل مني إنك أنت السميع العليم«

هـا   گرفتم و با روزي تو افطار كردم، تشنگي برطـرف شـد و رگ    خدايا براي تو روزه(
 ). اهللا شاء ان. است  شدند و اجر و پاداش ثبت شده) و شاداب(خيس 

، و اگـر در دسـترس نباشـد از خرمـاي      از خرماي تـازه   افطار با استفاده  )و (
 .از آب افطار شود  ستفادهاشود و اگر آن نيز وجود نداشت با   خشك استفاده

 :احكام افطار كنندگان در رمضان )8(

  :عبارتند از  مباح است كه از مردم  افطار رمضان براي چهار دسته
  گـرفتن دچـار ضـرر و زيـان گـردد و مسـافري كـه         با روزه  بيماري كه  )أ (

افطار براي آنان حاوي ثواب بيشتري است و بايـد بعـد   : باشد  مسافت قصر را طي كرده
 .ي آنان صحيح است باشند روزه  روزه  را قضا نمايند و در صورتي كه از رمضان آن

كننـد، و   را قضـا مـي   و بعد از رمضان آن  ر كردهزن حايض و نفاس افطا  )ب (
 .باشد ي آنان صحيح نمي باشند، روزه  اگر با آن حال روزه

خـاطر بـيم ضـرر بـر       بـه   و شـيرده   اگـر زن حاملـه  :  و شيرده  زن حامله  )ج (
را قضا كنند و براي هر   روزه  نگيرد، در اين حال بر آنان واجب است كه  فرزندش روزه

دهنـد، و در    اند، از قوت غالـب آن شـهر، يـك مـد طعـام فديـه       نگرفته  روزه  روزي كه
علت احتمال ضرر بـر نفـس     ي آنان جايز است، و اگر به بگيرند، روزه  روزه  صورتي كه

 .ها واجب است بر آن  نگيرند، تنها قضاي روزه  خويشتن، روزه

و در   اميد بهبودي او نباشـد، افطـار كـرده     انسان پير ناتوان و مريضي كه  )د (
مسـكيني    از قـوت غالـب شـهر را بـه    ) تقريبا يـك كيلـو و نـيم   (مقابل هر روز يك مد 

 .دهد مي
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  ي مستحب روزه

ي  توسـط آن، پـاداش روزه    ي شش روز از ماه شوال بعد از رمضـان، كـه   روزه )1(
 .كند تمام سال را تكميل مي

روز بـر  ؛ زيـرا اعمـال بنـدگان در ايـن دو      شـنبه  و پنج  ي روزهاي دوشنبه روزه )2(
 .شوند مي  عرضه خداوند

  ي تمـام دسـت يافتـه    پـاداش روزه   توسط آن بـه   روز از هر ماه، كه  ي سه روزه )3(
ايـن    و بهتر اين اسـت كـه  . يابد شود، زيرا پاداش كارهاي نيك تا ده برابر افزايش مي مي
 . روز در ايام البيض، يعني سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمري باشد  سه

بـراي غيـر حـاجي      ي روز عرفه روز اول از ماه ذي الحجة؛ اما روزه  ي نه وزهر )4(
 .است  مورد تأكيد بيشتري واقع شده

و نهـم مـاه محـرم    ) عاشـورا (ي دهـم مـاه محـرم     ي ماه محرم؛ امـا روزه  روزه  )5(
  .است  مورد تأكيد بيشتري واقع شده) تاسوعا(

  

  ي حرام و روزه  ي مكروه روزه

 .ام شعبان است روز سي  كهي يوم الشك  روزه )1(

 .ي روزهاي عيد فطر و عيد قربان روزه )2(

روزهاي يازدهم، دوازدهم و سـيزدهم مـاه ذي     روز ايام التشريق كه  ي سه روزه )3(
اي نيافـت، حـرام    براي غير حاجي متمتع و يا حـاجي قـارن اگـر فديـه      الحجة است كه

 .باشد مي

و يا   روز پنج شنبه  كه اين ت، مگراس  را روز بگيرد، مكروه  جمعه  فرد فقط روزه )4(
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 .در اين صورت اشكالي ندارد  بگيرد كه  را همراه آن روزه  روز شنبه

  .ي مستحب را بگيرد ي شوهرش روزه زن بدون اجازه  است كه  مكروه )5(
  

  فوايد

چيـزي ديگـر، صـورت گيـرد، و بايـد        بر اساس باور نه   روزه  واجب است كه )1(
  .شود  هنترل و مراقبت در آوردتحت ك  گفتار و كردار بنده

بعضي اوقات انسان ناخودآگاه با زخمي و يا خون بينـي و يـا اسـتفراغ روبـرو      )2(
شود، تمـامي   بدون اختيار وي آب و يا چيزي ديگر داخل حلقش مي  كه اين شود و يا مي

 گردند نمي  ، باعث ابطال روزهباشند  عمدي صورت نگرفته  اين موارد اگر از روي

بعـد از طلـوع فجـر      كـه  اين  در حالت جنابت جايز است، مشروط به  نيت روزه )3(
، اگر قبل از طلوع فجر پـاك گرديـد،    دچار حيض و نفاس شده  غسل نمايد، اما زني كه

 .بگيرد  بايد غسل نمايد و نماز مغرب و عشا برپا دارد و روزه

نمايـد و  قبل از چهل روز پاك گرديد، بايد غسـل    دچار نفاس شده  اگر زني كه )4(
 .با وي همبستر شود  بگيرد و براي شوهرش نيز حالل است كه  نماز برپا دارد و روزه

هايش را مسواك بزند، گفتني اسـت   دندان  تواند در اول و آخر روزه دار مي روزه )5(
 .باشد مسواك در حق وي همانند افطار كنندگان سنت مي  كه

عمل آورنـد و از    افظت بهدار و ديگران از واجبات مح واجب است انسان روزه )6(
و از نواهي اجتنـاب ورزنـد، تـا در      منهيات دوري گزينند و فرامين الهي را عملي نموده

 .رديف قبول شدگان قرار گيرند

، قرائت قـرآن،   اوقات رمضان با اعمالي صالح، اعم از نماز، صدقه  الزم است كه )7(
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اي بـراي پـاك    رمضـان مزرعـه  ، سپري شود، زيـرا   ار و عمرهفذكر و ياد خدا، دعا، استغ
 .ها از فساد و تباهي است گردانيدن دل

گير و ديگران اعضـاي خـود را از گنـاه اعـم از سـخن       واجب است انسان روزه )8(
سـوي    حرام، نظر و نگريستن حرام، شنود حرام، خوردن و آشاميدن حـرام و رفـتن بـه   

منـان واقـع گـردد و    اش پاك بمانـد و قبـول درگـاه ايـزد      حرام، محفوظ بدارد، تا روزه
 .استحقاق مغفرت و نجات از آتش بيابد

  ي رمضان براي آنان مباح است، حق ندارنـد كـه   افطار روزه  بيمار و مسافري كه )9(
 .گيرد اي را مي ي نذر شخص مرده روزه  بگيرند، همانند كسي كه  براي ديگران روزه

ار بـراي وي  قصد افطار سفر كند، در آن حال هم سـفر و هـم افطـ     اگر كسي به )10(
 .بگيرد  روزه  باشد و واجب است كه حرام مي

چيزي   اگر در روز رمضان كسي از روي فراموشي و يا ناداني تصميم گرفت كه )11(
وي واجب و ضروري است، زيرا چنين عملي   را تناول نمايد، تذكر و هشدار ديگران به

 .گردد محسوب مير راه نيكي و پرهيزگاري از باب تعاون و همياري د

شـود،   درون انسان، باطل نمـي   بر اثر وارد شدن مگس، يا غبار و يا دود به  روزه )12(
 .از روي عمد نباشد، زيرا پرهيز و اجتناب از آن، غير ممكن است  كه اين  اما مشروط به

، چيـزي   و يا خورشيد غروب كـرده   فجر طلوع ننموده  كه اين گمان  اگر كسي به )13(
اش صـحيح   ، روزه گمـان وي باطـل بـوده     گشت كـه  را تناول نمود، سپس برايش ظاهر
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 . 1است  وقت جاهل بوده  گردد، زيرا او نسبت به محسوب مي

پـاداش اخـروي، بخشـش و تـالوت       نيت دستيابي به  و به با پيروي از پيامبر )14(
 .قرآن در ماه رمضان مستحب است

ذكـر،   هاي آن و شب ليلة القدر، قرائـت قـرآن،   ي رمضان، برپا داشتن شب روزه )15(
  از جمله  روزداران و صدقه  سوي خدا، افطاري دادن به  و بازگشت به  دعا، استغفار، توبه

 .گردند اسباب مغفرت در رمضان محسوب مي

 .گيرد در رمضان صورت مي  اي است كه ، صدقه ترين صدقه بزرگ )16(

باشـد و    درپـي و بـدون فاصـله    ي رمضـان پـي   قضـاي روزه   مستحب است كـه  )17(
 .نشود  تأخير انداخته  به  است كه همچنين مستحب

  ، جايز است كـه  در روزهاي طوالني و هواي گرم تابستان واقع شده  رمضاني كه )18(
زي صورت گيرد و عكس آن نيز جـايز  قضاي روزهاي آن در روزهاي كوتاه و سرد پايي

 .است

دچـار زحمـت و     كـه  ايـن  شرط  افطار براي وي مباح است، به  ي كسي كه روزه )19(
 :است  فرموده زيرا خداوند. نشود، جايز است ناراحتي

 m  q  po  n  m   l  k  j    i  h    g     f  e  dc  b

   a   ̀ _  ~}   |     {  z  y  x  wv  u   t  s      r

                                           
شيخ عبدالعزيز بن باز نيز از آنان طرفداري   اين رأي و نظر شيخ ابن عثيمين است، اما نظر جمهور علما كه 1

را قضا نمايد و گناهي بر وي نيست، و اين نظر احتياط بيشتري را در ضمن   بايد روزه  بر آن است كه  هنمود
 .است  گرفته
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  g  f            e  d  cbl ١٨٤: البقرة   
مسـافر باشـند    چند روز معين و اندكي است، و كساني كه از شما بيمار يـا ) روزه در((
چنـد روز ديگـري را روزه   ) اگر افطار كردنـد و روزه نگرفتنـد، بـه انـدازه آن روزهـا     (

همچون پيـران ضـعيف و بيمـاران    (دارند، و بر كساني كه توانائي انجام آن را ندارند  مي
سـنگ   هميشگي و كارگراني كه ساليانه پيوسته به كارهاي سختي، مانند اسـتخراج زغـال  

اي كـه پيوسـته بـه كـار سـنگين وادار       و زندانيان محكوم به اعمال شـاقه اشتغال دارند، 
طي   (الزم است كفّاره بدهند ، و آن خوراك مسكيني است ) گردند مي از خـوراك متوسـ

خورانيد و بايد در برابر هر روزي يك خوراك متوسط كه بتوانـد   كه به خانواده خود مي
و بـر  (و هر كه كـار خيـر را پـذيرا شـود      )به طور معتدل مسكيني را سير كند بپردازيد

بـراي او بهتـر   ) مقدار فديه بيفزايد، و يا عالوه از روزه فرض، روزه سـنّت نيـز بگيـرد    
 ).بدانيد) حقائق و نكات عبادات را(داشتن براي شما خوب است اگر  و روزه. است

گـردد و بـر    از طريق آن درون انسان پـاك مـي    اي روحي است كه مدرسه  روزه )20(
 .شود مي  بر و شكيبايي عادت دادهص

 :باشد روز پاياني رمضان موارد زير مي  مستحبات ده  از جمله )21(

 .داشتن شب با نماز و عبادت نگه  زنده  ) أ(

 .براي نماز  بيدار نمودن خانواده  ) ب(

 .عبادت  اجتناب از همبستري و مشغول شدن به  ) ت(

 پيـامبر   كـه   و در حـديث آمـده  . بـرد  ها را از بين مـي  بسياري از بيماري  روزه )22(
 :فرمود

  .»صوموا تصحوا« 
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 .1)يريد تا سالم بمانيدگب  روزه(

و بازار   سردادن تكبير در شب عيد فطر تا نماز عيد و اظهار آن در مساجد، خانه )23(
 :فرمايد مي مستحب است، زيرا خداوند

 m  ¹   ̧  ¶   µ   ́  ³  ²  ±  °

  ºl ١٨٥: البقرة  
تـا تعـداد   ) را بـراي شـما روشـن داشـته اسـت     خداوند ماه رمضان و رخصت آن (و (
بـه احكـام ديـن كـه     (را كامل گردانيد و خدا را بر ايـن كـه شـما را    ) روزهاي رمضان(

از همه نعمتهاي او (هدايت كرده است، بزرگ داريد و تا اين كه ) سعادتتان در آن است
  ).سپاسگزاري كنيد) 

اكـرب, و   اكـرب اهللا  , اهللا اال اهللا  اكرب, ال اله  اكرب اهللا  اهللا: اين صورت است  و كيفيت تكبير به
  ).احلمد  هللا

  

  هاي ماه رمضان ويژگي

  .ي رمضان ركن چهارم از اركان اسالم است روزه )1(
شب پايـاني آن، بـر اسـاس      برپا داشتن رمضان با نماز تراويح و نماز تهجد در ده )2(

 .پاداش اخروي  باور و رسيدن به

 :فرمايد مي است، خداوند  ورت گرفتهن صآن در ماه رمضا نزول قر )3(

                                           
  .است  را حسن قلمداد نموده اند و سيوطي نيز آن را روايت كرده ابن سني و ابونعيم آن 1
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 m  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i   h

  tsl ١٨٥: البقرة  
است، تا مردم را راهنمايي كنـد و    شده  قرآن در آن فرو فرستاده  ماه رمضان است كه( 

  ).ها و آيات روشني از ارشاد باشد نشانه
سال و چهار ماه بهتـر   83عني از هزار ماه ي  شب ليلة القدر در ماه رمضان است كه )4(

 .است

گاه آن ميان حق و  در صبح  اي كه ي بدر كبري در ماه رمضان واقع شد، غزوه غزوه )5(
ايجاد شد و اسالم و پيروانش پيروز شدند و شرك و مشركين بـا شكسـت     باطل فاصله

 .شدند  مواجه

  كه اين  به  ، پيامبرش را ياري داد، با توجهفتح شد و خداوند  در ماه رمضان مكه )6(
 . نددند و به اسالم ايمان آوردمردم دسته دسته و گروه گروه داخل دين خدا ش

و   شـده   شـوند و درهـاي آتـش بسـته     در رمضان درهاي بهشت و رحمت باز مي )7(
 .شوند شياطين در آن زنجير مي

 .بوتر استاز بوي مسك خوش گير نزد خداوند بوي دهان روزه )8(

 .نمايند داران استغفار مي وزهفرشتگان در طول روز براي ر )9(

نماز نفل در رمضان معادل فرض در غير رمضان و نماز فرض   كه  در حديث آمده )10(
 .1باشد معادل هفتاد نماز فرض در غير رمضان مي

 .شود مي  گردند و دعا پذيرفته شود و گناهان ساقط مي در رمضان رحمت نازل مي )11(

                                           
  .اند را روايت كرده و بهقي و ديگران آن  ابن خذيمه 1
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روز پاياني نجات از   ت و دهاول آن رحمت، وسطش مغفر  رمضان ماهي است كه )12(
 .باشد آتش مي

 .باشد و همچنين ماه صبر است و پاداش صابرين بهشت مي )13(

شود، زيرا كارگر بعد  داران عفو و گذشت مي در آخرين شب رمضان از گناه روزه )14(
  .كند از پايان كار مزدش را دريافت مي

صـت را  ايـن فر   رمضان حاوي بركات و خيرهاي فراواني اسـت و واجـب اسـت كـه    
اين اميـد    سوي خداوند بازگرديم و اعمال صالح را انجام دهيم، به  غنيمت شماريم و به

  .شدگان و سرافرازان قرار گيريم  از پذيرفته  كه
  
  

  توجيهات

  !برادر مسلمانم
ي مـاه رمضـان را بگيـر، تـا      پـاداش اخـروي روزه    بر اساس باور و رسيدن بـه  )1(

  .ايد و از آن درگذردات را عفو نم گناهان گذشته خداوند
تـو دسـت     طار نماييد، اگر چنان عملي بهاف مبادا بدون عذر روزي از رمضان را )2(

ي الهـي   آسـتانه   اي نصـوح بـه   را قضا نماييد و توبه داد، پس سعي كن بعد از رمضان آن
 .كنيد

بر اساس باور   رحمت خود را شامل حال شما گرداند، سعي كن كه ،خداوند )3(
را با نمازهاي تراويح  -شب قدر  ويژه  به-هاي رمضان  اش اخروي، شبپاد  و رسيدن به
 .ي شما درگذرد داري، تا خداوند از گناهان گذشته نگه  و تهجدزنده
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سعي كن خوراك، نوشيدني و لباسهايت حالل باشند، تا اعمالت قبول شـوند و   )4(
يـري و سـپس بـا    گ  از طريق حالل روزه  كه اين دعاهايت مستجاب واقع گردند؛ مبادا از

 .از حرام افطار نماييد  استفاده

 .ي آنان دست يابيد مثل ثواب روزه  تا به  داران اطراف خود را افطاري ده روزه )5(

پـاداش آن    ، تـا بـه   را در اوقات خود و با جماعت انجـام بـده    گانه نمازهاي پنج )6(
 .ي آن شما را محفوظ بدارد وسيله  دست يابي و خداوند به

در رمضـان    آن اسـت كـه    را پرداخت كن، زيرا بهتـرين صـدقه  صدقات زيادي  )7(
 .شود پرداخت مي

ـ     مبادا كه )8(  تاوقات خود را بدون عمل صالح بگذراني، زيرا شـما در برابـر اوقات
ايـد،   در آن انجام داده  گيري و در برابر اعمالي كه قرار مي  مسئول هستي و مورد محاسبه

 .گيريد پاداش مي

ي رمضان معـادل حـج    انجام دهيد، زيرا عمره را  عمره ،در رمضان  سعي كن كه )9(
 .باشد مي

نداريد، قبل از طلوع، سـحري كـن و بـا توانـايي       از طلوع فجر واهمه  مادام كه )10(
 .را سپري نما  بيشتري روزه

محبت خداونـد    ، تا به خرج ده  به  بعد از تحقق غروب خورشيد در افطار عجله )11(
 .دست يابي

، تا بتواني در وقت خود عبـادت را انجـام    ت را انجام بدهقبل از فجر غسل جناب )12(
 .دهيد

در رمضـان    بهترين نعمتي مشغول كن كـه   رمضان را غنيمت شمار و خود را به )13(
عنوان دليلي شما را   و قرآن را با تدبر و تفكر تالوت كن، تا در روز قيامت به  نازل شده
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 .ياري رساند و براي شما شفاعت نمايد

چينـي محفـوظ دار، زيـرا اينـان باعـث       ز دروغ، نفرين، غيبت، سخنزبانت را ا )14(
 .شود مي  كاهش پاداش روزه

ترين سبب ناراحـت   خاطر كوچك  شما را از حد تعادل بيرون نياورد و به  روزه )15(
آرامي و آرامش   شما را به  بايد روزه  هستيد، بلكه  روزه  شويد و چنان استدالل نماييد كه

 .برساند

از تقوي و احساس مراقبت الهي در نهان و آشكارا و شكر نعمات او  با قلبي پر )16(
تمامي اوامـر را    را سپري كن و سعي كن كه  و استقامت وپايداري بر اوامر خداوند روزه
 .انجام دهيد و از تمامي منهيات دوري گزينيد

و هنگـام افطـار و     هاي سـال بخصـوص در حالـت روزه    در رمضان و ساير ماه )17(
بهشت و نجات از دوزخ را از   كثرت ذكر و استغفار را تكرار كن و رسيدن به  سحري به

 .باشد خداوند طلب نما، زيرا دعا از مهمترين اسباب مغفرت مي

وفـور دعـا كـن، زيـرا       براي خود، پدر و مادرت، فرزندانت و ساير مسلمانان به )18(
دعـاي آنـان پاسـخ      بـه   كـه   دعا كنند و اعالم داشته  كه  مسلمانان دستور داده  خداوند به
 .خواهد داد

اي نصوح تقديم كن و از گناهان دوري و اجتناب،  ي الهي توبه آستانه  به  هميشه )19(
گنـاه    بـه   بـاش كـه    تصـميم داشـته    اظهار ندامت و بـراي آينـده    در برابر اعمال گذشته

 .پذيرد كنندگان را مي  ي توبه برنگردي، زيرا خداوند توبه

ي ماه رمضان را بگيرد،  بگير، زيرا هر كس روزه  روز را روزهدر ماه شوال شش  )20(
تمـام    بگيرد، مانند ايـن اسـت كـه     دنبال آن، روزه  سپس شش روز از ماه شوال را نيز به
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 .1است  بوده  سال روزه

و سـال    ن سـال گذشـته  ي گناهـا  كفـاره   بگير، تا به  روز نهم ذي الحجة را روزه )21(
نگيـر، زيـرا     بـودي روزه   نهم ذي الحجـة در عرفـه    دست يابي، اما در صورتي كه  آينده
 .نبود  روزه  در عرفه پيامبر

ي گناهان يك  كفاره  بگير، تا به  و روز نهم را روزه) عاشورا(روز دهم ماه محرم  )22(
 .سال دست يابي

  ي و عمل صالح خود محافظت بـه ي مرگ از ايمان، تقو بعد از رمضان تا لحظه )23(
 :باش  داشته  عمل آور و بر آن ادامه

 m   w  v  u  t  s  rl ٩٩: الحجر  
و سـراي فـاني را وداع   (آيـد   و پروردگارت را پرستش كن تا مرگ به سـراغ تـو مـي   (
رود و حقـائق در برابـر    هـا بـه كنـار مـي     گردد و پـرده  گوئي ، و سراي باقي آغاز مي مي

 )).شود گر مي چشمانت جلوه

ي نصـوح و پرهيـز از    ، زكات و حج با توبـه  بايد آثار عبادات اعم از نماز، روزه )24(
 .عادات مخالف با شريعت اسالمي بر رفتار و شمايلت ظاهر گردد

 .بفرست بسيار صلوات را بر پيامبر )25(

ي رمضـان   روزه  ما و ساير مسلمانان را در رديف كساني محسوب گردان كـه ! خداوندا
و از   پاداش اخـروي در آن عبـادت را انجـام داده     و بر اساس باور و رسيدن به  تهرا گرف

  .ايد گناهان اول و آخرش درگذشته

                                           
 .است  روايت كرده  بوقتادهمسلم از طريق ا 1
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ي  مسلمانان بر وجـوب روزه   را بدان كه خداوند رحمت خود را شامل شما گرداند اين
افر عنوان شخصي مرتد و كـ   را انكار نمايد او به رمضان  اجماع نظر دارند و هر كس آن

قتـل    عنـوان شخصـي كـافر بـه      صورت بـه  نمايد، در غير آن  شود و بايد توبه قلمداد مي
  .1شود مي  رسانده
رمضـان را    نه است، بنابر اين پيامبر  ي رمضان در سال دوم هجري واجب شده روزه
  .بر هر مسلمان بالغ و عاقلي واجب است  و روزه  گرفته  روزه

شود و همچنين  نمي  و تا مسلمان نشود از وي پذيرفته بر كافر واجب نيست  پس روزه
  سـن پـانزده    رسند، واجـب نيسـت و بـا رسـيدن بـه      بلوغ مي  به  كه اين بر كودكان نيز تا

شود و دختران نيز  بلوغ وي حاصل مي... ي احتالم و يا  وسيله  سالگي و يا نزول مني به
رو هر كـودكي بـا يكـي از مـوارد      ينرسند، از ا بلوغ مي  كردن خون حيض به  با مشاهده

شـود در   مـي   كودكان نيـز فرمـان داده    به  شود، گفتني است كه فوق روبرو گردد، بالغ مي
باشند و مورد ضرر و زيان واقع نشوند، جهت عادت دهـي و    توانايي داشته  صورتي كه

ر ديوانگي و بر اث  بر كسي واجب نيست كه  و همچنين روزه. بگيرند  الفت و پيوند، روزه
راه   وپـال را بـه   باشد، بنابراين اگـر انسـاني هـذيان و پـرت      عقلش را از دست داده... يا 
بـر وي     پرداخـت فديـه    و نه  روزه  ساخت، نه انداخت و نيك و بد را از هم جدا نمي مي

  .واجب است

                                           
  .ي شيخ محمد بن صالح عثيمين نوشته. رسالة في الصوم 1



183  مباني اسالم 

  

  و فوايد آن  حكم روزه

  شـود كـه   مـي   كسـي گفتـه    ، حكيم است و حكيم بهيكي از نامهاي مبارك خدواند
كاري و انجام دادن امـورات   حكمت و دانايي باشد و حكمت نيز يعني محكم  متصف به

 خداونـد   كه  چه هر آن  فهميم كه ي خود؛ بنابر اين مي و در جاي ويژه  طور شايسته  به
  .باشد حاوي حكمتي رسا است و در نهايت اتقان مي  و يا تشريع نموده  آفريده

حـاوي   ،اسـت   و بـر بنـدگانش واجـب گردانـده      خداوند تشريع نمـوده   ي كها و روزه
  :نماييم مي  اي از آنان اشاره پاره  به  باشد كه حكمت و فوايد زيادي مي

ــه )1( ــفه   از جمل ــت و فلس ــاي روزه حكم ــه   ه ــت ك ــن اس ــده  اي ــا دوري از   بن ب
كسب رضايت نيت   خوردن، نوشيدن و همبستري با همسر به: هايي همچون مندي عالقه

دارد  شود و با اين كار اعالم مي بهشت ابدي، از خداوند نزديك مي  خداوند و رسيدن به
و قيامت را بر دنيا   هاي الهي را بر محبوبات خود ترجيح داده مندي محبوبات و عالقه  كه

 . گزيند بر مي

د، رسـان  تقـوي مـي    انسان را به  روزه  اين است كه  هاي روزه حكمت  و از جمله )2(
 :فرمايد مي خداوند

 m    ̂  ]  \  [       Z    Y  X  W       V  U  T  S

  a   ̀ _l ١٨٣: البقرة  
بر شما روزه واجب شـده اسـت، همـان گونـه كـه بـر       ! ايد اي كساني كه ايمان آورده(

  ).اند واجب بوده است، تا باشد كه پرهيزگار شويد كساني كه پيش از شما بوده
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را كسـب  ) پيروي از مأمورات و پرهيز از منهيات(تقواي الهي   ارد كهد  دار وظيفه روزه
خواهد با منع خوردن، نوشيدن و  است و خداوند نمي  نمايد، و اين هدف اصلي از روزه

  : فرمود گير را تعذيب نمايد، پيامبر همبستري انسان روزه
 .٤»يدع طعامه ورشابهفليس هللا حاجة يف أن  ٣واجلهل ٢والعمل به ١من مل يدع قول الزور«
  را ترك نكند، خداونـد نيـازي بـه     آن  سخن دروغ و عمل به) در ماه رمضان(هر كس (

  ). اش مقبول نيست يعني روزه(ترك غذا و نوشيدني از جانب وي ندارد
نفـس و روان وي را    و حديث فوق عمل نمايد، روزه  دار طبق آيه روزه  در صورتي كه

نمايد و بـا سـپري شـدن رمضـان آثـاري       فتارش را مهذب ميو اخالق و ر  تربيت كرده
 .    ماند جاي مي  عميق بر روان، اخالق و رفتارش به

ثروتمنـدان ارزش نعمـت الهـي      ايـن اسـت كـه     هـاي روزه  حكمت  و از جمله )3(
هـاي نفسـاني خـود اعـم از      خواسته  بسيار آسان به  كه اين  يابند، نظر به را درمي) ثروت(

خداوند بـراي    كه  چه يابند و هر آن ن و همبستري با همسرشان دست ميخوردن، نوشيد
گيرد، پـس بـا    رسشان قرار مي ، در دست و در سرنوشتشان ثبت نموده  آنان مباح گردانده

افتـد   ياد تهيدستاني مي  نمايد و به ي رمضان خداوند را در برابر نعمتهايش شكر مي روزه
و احسـان بـر آنـان      رو با بخشش صـدقه  ارند، از اينهمانند وي زندگي مرفهي را ند  كه

                                           
 .باشد مراد از آن سخن دروغ، غيبت، ناسزاگويي و ساير اعمال حرام مي 1
مردم و چپاول   حقوق مردم، خيانت، فريب، آزار رساندن به  مراد انجام دادن هر عمل حرامي اعم از تجاوز به 2

  هاي حرام نيز شامل عمل به آوازها و موسيقي  گوش فرا دادن به  است، گفتني است كه...ردم وكردن اموال م
 .باشد حرام مي

 . ابلهي و عدم هوشمندي در سخن و اعمال روزانه 3
  .است  را روايت كرده بخاري آن 4
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 .ورزد مهرباني مي

  ، تمرين براي كنتـرل نفـس و راهنمـايي آن بـه     هاي روزه و يكي ديگر از فلسفه )4(
شود و او را از خصـايص و   ي خير و سعادت وي در دنيا و آخرت مي مايه  چه سوي آن
نمايند و توان دفـاع   صفت تبديل مي انساني حيوان  او را به  سازد كه هايي دور مي ويژگي

انسـان مسـلمان   . دهد هاي زودگذر را از دست مي از نفس خود در برابر لذايذ و شهوت
دهد و براي مدتي آن را از لذايـذ و شـهوات مبـاح     نفس سركشش را در آن پرورش مي

 .دارد باز مي

رام شدن خوري و آ هاي سالمتي ناشي از كم ، فايده هاي روزه حكمت  و از جمله )5(
اي از فضوالت و رطوبات مضـر   دستگاه گوارش براي مدت زماني معين و بر كندن پاره

  .باشد مي... براي جسم انسان و 
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  ي بيمار و مسافر حكم روزه

}  |  {  ~      �  ¡    ¢  £   ¤  ¥¦  m : فرمايد خداوند مي

   ̄  ®  ¬  «   ª  ©   ̈ §l ١٨٥: البقرة  
) تواند از رخصت استفاده كند و روزه ندارد و مي(مسافر باشد  و اگر كسي بيمار يا(

خداوند آسايش شما را ). به اندازه آن روزها روزه بدارد( چندي از روزهاي ديگر را 
  ).خواهد و خواهان زحمت شما نيست مي

  :دو نوع بيمار وجود دارند
سـرطان   بيمـاري   به  همانند كسي كه: رود اميد بهبودش نمي  مريضي كه: نخست )1(

گـرفتن را نـدارد و    باشد، زيرا او توانـايي روزه  بر وي واجب نمي  است، روزه  مبتال شده
توانـد   شخص بيمـار مـي    گفتني است كه. بايد در برابر هر روز غذاي يك فقير را بدهد

انس   كه تعداد سي فقير را براي شام و يا نهار دعوت نمايد، همچنان  براي پرداخت فديه
تعداد روزهـا نـيم     تواند به نمود، و همچنين مي سن پيري چنين عمل مي در بن مالك

  .را ميان مساكين پخش نمايد..) اعم از خرما، برنج، گندم و (صاع از قوت غالب شهر 
رود، همانند تـب و امثـال    بهبودش مي  و اميد به  بيماريش اتفاقي بوده  كسي كه  )2(

 :حالت دارد  سه  آن كه

براي وي سخت نباشد و بـدو ضـرر و زيـان      روزه  كه اين :حالت نخست  ) أ(
  .ندارد  بر وي واجب است، زيرا عذري براي نگرفتن روزه  نرساند، در اين حالت روزه

  براي وي سخت باشد، اما ضرري برايش نداشـته   روزه  كه اين :حالت دوم  ) ب(
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و   است، زيرا از رخصت الهـي عـدول نمـوده     براي او مكروه  باشد، در اين حالت روزه
 .سازد براي خود سختي را فراهم مي

بـراي وي    بدو ضرر برساند، در اين حالت روزه  روزه  كه اين :حالت سوم  ) ت(
  : فرمايد مي رساند، خداوند وجود و پيكر خود ضرر و زيان مي  باشد، زيرا به حرام مي

 m  r  q  p         o  n  m   lk  j  il ٢٩: النساء  
و (نسبت به شما مهربان بوده ) پيوسته(بيگمان خداوند . و خون همديگر را نريزيد(

  )).خواهد بود

 m   yx      w  v  u    tl ١٩٥: البقرة  
  ).خود را با دست خويش به هالكت نيفكنيد(

ارَ  «: فرمود پيامبر  كه  و در حديث آمده َ الَ رضِ رَ وَ َ  .١»الَ رضَ
  ).نه به خود زيان برسان و نه به ديگران(

دكتـري مـاهر     كه اين برد و يا ضرر بيماري پي مي  بيمار يا خود به  ذكر است كه  الزم به
نگرفت، بايد بعـد از    بنابراين اگر بيمار افطار نمود و روزه. دهد وي خبر مي  و معتمد به

قبل از بهبود وفـات نمايـد،     را بگيرد و در صورتي كه  بهبود تعداد روزهاي افطاري شده
  . هايش را قضا نمايد روزه  كه  ردد، زيرا امكان نداشتهگ قضاي آن، ساقط مي

  
  :هستند  مسافر نيز دو دسته

نمايد، پس افطار براي وي جايز نيست،  قصد افطار سفر مي  به  كسي كه: نخست )1(

                                           
  .اند و حاكم روايت كرده  ابن ماجه 1
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  .گرداند را ساقط نمي اي الهي، آن قصد نجات از فريضه  زيرا سفر به
  :ت داردحال  چنين هدفي ندارد، پس او سه  كسي كه: دوم )2(
شدت   بسيار براي وي زحمت باشد و او را به  روزه  كه اين :حالت نخست  ) أ(

در ماه رمضان در  باشد، زيرا پيامبر براي وي حرام مي  دچار ناراحتي نمايد، پس روزه
  روزه  او خبر رسيد كه  رفت، پس وقتي به  ي فتح مكه غزوه  داشت به  روزه  حالي كه

بعد از  چكار كنند، پيامبر  دانند كه و نمي  الت نمودهاصحاب را دچار سختي و مشك
را در انظار عموم تناول  دستور داد ليواني آب را برايش بياورند، پس آن  عصر بود كه

 : هستند، در پاسخ فرمود  برخي از اصحاب روزه: وي گفتند  به  نمود؛ هنگامي كه

   .١»اولئک العصاة, اولئک العصاة«
  ).كار هستند ند، آنان گناهكار هست آنان گناه(
براي وي   براي وي بسيار سخت نباشد، پس روزه  روزه  كه اين :حالت دوم   ) ب(

 .سازد و براي خود سختي را فراهم مي  زيرا از رخصت الهي عدول نموده است،  مكروه

و   براي وي زحمت و سخت نباشد، پس هم روزه  روزه  كه اين :حالت سوم   ) ت(
  :تر است براي او آسان  گزيند كه را برمي است و آنهم افطار براي وي جايز 

 m   ̄  ®  ¬  «   ª  ©   ̈ §l ١٨٥: البقرة  
و افطار براي او مساوي   روزه  در صورتي كه. معني محبت است  جا به در اين  اراده

  .است  چنين عمل نموده گرفتن بهتر است، زيرا پيامبر باشد، روزه
  : گويد مي  كه  روايت كرده درداءدر صحيح مسلم از ابو  كه چنان

                                           
  .است  مسلم روايت كرده 1
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  اي گرم بود، كه اندازه  خارج شديم هوا به  مدينه  با او به در يكي از سفرهاي پيامبر
جز   دادند و كسي در ميان ما به مردم از شدت گرما دستشان را روي سر خود قرار مي

  .نبود  روزه  بن رواحه  و عبداهللا پيامبر
باشد،  گردد، در حال سفر مي رود تا وقتي بازمي ز شهر بيرون ميا  اي كه مسافر از لحظه

عنوان مسافر   براي مدتي اقامت گزيد، باز به  بدانجا سفر كرده  و اگر در شهري كه
خاطر آن   به  باشد در صورت انجام كاري كه  نيت داشته  گردد تا زماني كه محسوب مي

اقامت وي   كند، اگرچه مي  ي سفر استفادهها رو از رخصت گردد، از اين بازمي  سفر كرده
زماني را براي انقطاع سفر در نظر   است كه  نقل نشده طوالني باشد، زيرا از پيامبر

دليلي براي   كه اين سفر و احكام آن باقي هستند تا  باشد و اصل بر آن است كه  گرفته
  .شود پايان سفر يا نفي احكام آن يافت مي

سفر اتفاقي باشد، همانند سفر   كه اين كند حال سفر نمي  تفاوتي به  ذكر است كه  الزم به
درپي  هميشگي و پي  كه اين ، و يا... ، ديدار دوستان و اقربا، تجارت و  عمره براي حج و

هر كدام از . هاي باربري هاي مسافربري و يا ساير ماشين ي ماشين باشد، مانند راننده
گردند و همانند  عنوان مسافر محسوب مي  شهرشان به ي بيرون رفتن از اينان از لحظه

  هاي سفر اعم از افطار رمضان، قصر نمازهاي چهار ركعتي به ساير مسافران از رخصت
موقع نياز جمع بين دو نماز ظهر و عصر و دو نماز مغرب و عشا،   دو ركعت و به

را در  تر باشد و بايد آن كند، و افطار رمضان براي مسافر بهتر است اگر آسان مي  استفاده
شهر خود   ها برخي اوقات به ي اين ماشين نمايد، زيرا راننده فصل زمستان قضا 

شود و  در شهر خود هستند احكام مقيم بر آنان اجرا مي  گردند و هنگامي كه بازمي
  .شود هاي سفر براي آنان نيز فراهم مي سفر رفتند تمامي رخصت  هرگاه به
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  )كند را باطل مي  روزه  چه نآ(  مفطرات روزه

  :عبارتند از  هستند كه  مفطرات هفت دسته
دار جماع كرد،  فرج زن را جماع گويند، هرگاه روزه  دخول ذكر مرد به: جماع )1(

  روزه  جماع در روز رمضان صورت گيرد كه  گردد، و در صورتي كه اش باطل مي روزه
عبارت است از آزاد   گردد كه مي بر وي واجب  ي مغلظه بر وي واجب است، پس كفاره

ي آزاد كردن او را نداشته باشد، بايد دو ماه ياي را نيابد و توانا بندهاي و اگر  كردن بنده
اگر هم نتوانست، بايد شصت نفر فقير را خوراك و  پياپي و بدون فاصله روزه بگيرد

با   ر حالت روزهد  بر وي واجب نباشد، همانند مسافري كه  روزه  ؛ و در صورتي كهدهد
  .ي آن بر او واجب است كفاره  نه  شود، تنها قضاي روزه همسرش همبستر مي

و . ي دست واسطه  زدن و امثال آن يا به  وش گرفتن، بوسهغانزال مني بر اثر در آ )2(
 .گيرد او تعلق نمي  بزند اما مني خارج نگردد، حكمي به  بوسه  در صورتي كه

ي انسان، خواه از طريق  معده  غذا و آب به يعني رسيدن: خوردن و نوشيدن )3(
استنشاق دود بخور براي   ذكر است كه  دهان و يا از طريق بيني صورت گيرد، الزم به

زيرا دود داراي جرم است، اما جايز نيست، ي وي برسد،  معده  به  گير طوري كه روزه
 .استشمام بوي پاك اشكالي ندارد

  هاي سودبخشي كه گيرد، مانند آمپول رار ميدر رديف خوردن و نوشيدن ق  چه آن )4(
سودبخش نيستند خواه از طريق   كند، اما آمپولهايي كه جاي خوردن و نوشيدن را پر مي

 .گردانند را باطل نمي  صورت گيرد، روزه  يا از طريق عضله رگ و

همانند حجامت بر بدن تأثير بگذارد باعث   چه گيري و هر آن حجامت و خون )5(
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را باطل   ن روزهآشود، اما كشيدن خون اندكي جهت آزمايش و امثال  مي  ابطال روزه
را ضعيف  آن  گذارد كه گرداند، زيرا همانند حجامت چنان تأثيري را بر بدن نمي نمي
 .نمايد

 .را بيرون افكند  هاي معده خوراك و نوشيدني  كه اين يعني: استفراغ عمدي )6(

  .خون قاعدگي و زايمان )7(
  :شوند مي  شرط باعث ابطال روزه  موارد فوق با سه  كه ذكر است  الزم به

ساعت و زمان نيز   باشد و نسبت به  از حكم آن چيز آگاهي داشته  كه اين :نخست )1(
  .باشد  اطالع داشته

 .فراموشي صورت گيرد  از روي آگاهي نه  كه اين )2(

  .با اجبار ديگري بدان رويي آورد  با اختيار خود نه  كه اين )3(
باعث افطار   كه اين گمان  گيري را در رمضان انجام داد به ر حجامت و خونبنابراين اگ

آگاه  گردد، زيرا از حكم حجامت بي ي او صحيح است و باطل نمي شود، روزه نمي  روزه
  :فرمايد گرداند، خداوند متعال مي را باطل مي  روزه  كه  و ندانسته  بوده

 m¢¡  �  ~  }   |   {  z  y  x  wl ٥:اباألحز  
و مثالً بر اثر عادت گذشته، يا سبق لسان، به (هر گاه در اين مورد اشتباه كرديد (

خواهد  ولي آنچه را كه دلتان مي. گناهي بر شما نيست) لغزش افتاديد و به خطا رفتيد 
به هر حال، پيوسته خدا ). گوئيد، گناه است و كيفر دارد يعني از روي عمد و اختيار مي(

كشد و شما را  و قلم عفو بر اشتباهات و لغزشها مي(ان بوده و هست آمرزگار و مهرب
  ).بخشد مي

  ٢٨٦: البقرة m  ¾½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶l  :فرمايد و باز مي
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و مورد مؤاخذه (مگير ) بدان(اگر ما فراموش كرديم يا به خطا رفتيم، ما را ! پروردگارا(
  )).و پرس و جو قرار مده

  :ي آيه  وقتي كه: گويد مي  كه  روايت شده ابي حاتمو در صحيحين از عدي بن 

 m  on  m     l  k  j  i  h   g  f  el ١٨٧: البقرة   
برايتان از هم جدا ) شب(و بخوريد و بياشاميد تا آن گاه كه رشته بامداد از رشته سياه (

  ).و آشكار گردد
ها را در زير  م، و آنو ديگري سفيد را آورد  نازل گرديد، دو ريسمان كلفت يكي سياه

شد كدام يك  كردم ولي برايم معلوم نمي ها را نگاه مي هنگام شب آن  بالشم قرار دادم، به
 او گفتم، پيامبر  رفتم، و جريان را به است، صبح پيش پيامبر  سفيد و كدام يك سياه

  :فرمود
 »انام ذلک بياض النهار و سواد الليل«
، تشخيص سياهي شب از سفيدي  ي سياه ز رشتهي سفيد ا منظور از تشخيص رشته(

  ]). تشخيص ريسمان سياه از ريسمان سفيد  نه[ باشد  طلوع مي
  كه اين گمان  نمايد، بنابر اين اگر كسي به  اش را اعاده روزه  بدو دستور نداد كه پيامبر

ول چيزي را تنا  خورشيد غروب نموده  كه اين گمان  و يا به  فجر صادق طلوع نكرده
ي او صحيح است،  است، در هر دو صورت روزه  اشتباه كرده  نمود، سپس بدو گفتند كه

  .1است  زيرا او از وقت و زمان آگاهي نداشته
: گفت  كه  روايت شده - عنهما  رضي اهللا–و در صحيح بخاري از اسماء دختر ابوبكر 

                                           
بر وي   قضاي روزه  د ابن عثيمين است، اما نظر جمهور فقها و شيخ ابن باز بر آن است كهاين رأي و نظر استا 1

  .                                                                               باشد واجب مي
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ر برطرف شد و آسمان ابري شد و افطار كرديم سپس اب  بوديم كه در حضور پيامبر
كرد، زيرا  را بيان مي بود، آن واجب مي  قضاي روازه  و در صورتي كه. خوشيد طلوع كرد

را بيان  آن است، و اگر پيامبر  تكميل كرده دين را توسط پيامبرش خداوند
خود ضامن حفظ دين  كردند، زيرا خداوند را نقل مي نمود، حتما اصحاب آن مي

چنين چيزي را  پيامبر  فهميم كه اند، مي را نقل نكرده  ب آناست، پس اگر اصحا  گشته
  به  باشد، زيرا با توجه قضاي آن واجب نمي  يابيم كه درمي  است و در نتيجه  بيان نداشته
امكان نداشت از آن   هاي فراواني براي نقل آن موجود بود كه دارد، انگيزه  اهميتي كه
اش باطل  ي فراموشي چيزي را تناول نمايد، روزهاز رو  و در صورتي كه. غافل بمانند

  :فرمود گردد، زيرا پيامبر نمي
 .١»من نيس وهو صائم فأكل أو رشب فليتم صومه فإنام أطعمه اهللا وسقاه«
ي خود  داري، از روي فراموشي چيزي بخورد يا بنوشد، روزه  هر كس در حال روزه(

  ).است  و سيراب نموده  را اطعام كردهاو  دهد و باطل نيست، زيرا خداوند  را ادانه
و استنشاق مقداري   در حالت مضمضه  كه اين خوردن كردند و يا  و اگر او را مجبور به

را در چشمانش چكاند و داخل شكمش   قطره  كه اين از آب داخل شكمش شود و يا
او صحيح ي  احتالم شد و مني را نازل كرد، در تمام موارد فوق روزه  كه اين رفت و يا

  .اند است، زيرا بدون اختيار او صورت گرفته
مسواك زدن در اول و   گردد، بلكه نمي  مسواك زدن باعث افطار روزه  گفتني است كه

عملي همچون دوش   دار جايز است كه باشد، و براي روزه آخر روز جزو مستحبات مي
ي تشنگي انجام  جهقصد خنك كردن بدنش و پايين آوردن در  را به گرفتن و امثال آن

                                           
   متفق عليه 1
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آب را بر سر خود  ،، بر اثر تشنگي در حالت روزه پيامبر  كه  دهد؛ زيرا در روايت آمده
را بر سرش  نمود و آن اي را خيس مي پارچه  در حالت روزه و ابن عمر. ريخت مي
و   براي ما دوست داشته خداوند  كاري است كه و اين همان آسان. انداخت مي

ي مقام الهي است در برابر  شكر و سپاس شايسته  هرگونه  و براستي كهاست،   برگزيده
  .است  ما بخشيده  به  تمامي نعمتهايي كه
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  1نماز تراويح

بعد از نماز عشا تا   ذكر است كه  هاي رمضان، الزم به تراويح يعني برپا داشتن شب
وانش را براي برپا پير گردد، پيامبر عنوان وقت نماز تراويح محسوب مي  طلوع فجر به
  :فرمايد و مي  هاي رمضان تشويق نموده داشتن شب

 .»من قام رمضان إيامناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه«
هاي رمضان  ي رضاي خدا نماز تراويح را در شبهركس از روي ايمان و باور و برا(

  ).شود مي  ن پيشين وي آمرزيدهبگزارد، گناها
: فرمود  كه  روايت شده -عنها  رضي اهللا -  رت عايشهو در صحيح بخاري از حض

ايشان اقتدا كردند، شب بعد هم   خواند، مردم به شبي در مسجد نماز مي پيامبر
مردم  –چهارم  يا –نماز خواند و مردم زيادي جمع شدند؛ سپس شب سوم  پيامبر

) ياران خود  به( بيرون نيامد، هنگام صبح) اس از خانه( جمع شدند، اما ديگر پيامبر
  :فرمود

 .»قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من اخلروج إليكم إالّ أنني خشيت أن تفرض عليكم«
بر شما واجب ) اين نماز(  جمع شدن و انتظارتان براي آمدنم را ديدم، ترسيدم كه(

  .است  در رمضان بوده  و اين واقعه). همين دليل پيش شما نيامدم  شود و فقط به
  ركعت خوانده  يازده  سنت بر آن است كه ،هاي نماز تراويح با ركعت  در رابطه و اما

 -   از حضرت عايشه  شود، زيرا هنگامي كه  شود و در رأس هر دو ركعت سالم داده

                                           
 ي ابن عثيمين نقل از رساله  به 1
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خواند؟ در پاسخ  نمازي را مي  در رمضان چه پيامبر: شود ال ميؤس -عنها  رضي اهللا
  :گفت

 .١» غريه عىل إحد عرشة ركعةما كان يزيد يف رمضان وال يف«
  ).خواند ركعت را نمي  در رمضان و غير رمضان بيش از يازده پيامبر(

از ) است  مردي معتمد و تأييد شده  كه(و در موطأ امام مالك از محمد بن يوسف 
ابي بن كعب و   به عمربن خطاب  كه  روايت شده ، سائب بن يزيدصحابي پيامبر

  .مردم بگزارند  ركعت را به  يازده  ارد كهتميم داري دستور د
، اشكالي ندارد، زيرا هنگامي شود  خواندهركعت نماز   بيش از يازده  و در صورتي كه

  :فرمايد شود در پاسخ مي ال ميؤس در خصوص نماز شب از پيامبر  كه
 .٢»صىلصالة الليل مثنى مثنى, فإذا خيش أحدكم الصبح صىل ركعة واحدة, تُوتر له ما قد «
باشد، وقتي از فرا رسيدن صبح بيم داشتي، قبل از  نماز شب دو ركعت دو ركعت مي(

تنهايي بخوان، اين ركعت تمام نمازهاي دو ركعتي قبل از   طلوع فجر يك ركعت را به
چون نمازهاي قبل از وتر دو ركعتي [ آورد  در مي) فرد(صورت وتر   خودش را به

  ]).آيد صورت فرد در مي  ت وتر بهاند و با خواندن يك ركع بوده
آرامي و   و گزاردن آن به  آمده در سنت پيامبر  ركعتي كه  اما مواظبت روي يازده

  .تر است هتر و كاملمردم دجار ناراحتي نشوند، ب  ي كها اندازه  طول دادنش به
 خوانند، خالف شريعت عمل سرعت مي  برخي از مردم نماز تراويح را به  كه اين اما
طور   را به يكي از اركان و واجبات نماز ضرر برسانند و آن  به  كنند و در صورتي كه مي

                                           
   متفق عليه 1
  .است  هرا گزارش داد بخاري آن 2
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  .گردد انجام ندهند، نمازشان باطل مي  بايسته
خوانند و اين اشتباه است  بسياري از امام مساجد نماز تراويح را با تأني و آرامش نمي

براي خود و   گزارد، بلكه از نميونبايد چنين عمل نمايند، زيرا امام تنها براي خود نم
ترين عمل را انجام دهد  گزارد، او همانند والي است و بايد شايسته براي ديگران نماز مي

مأمومين   نمازش را طوري بخواند كه  است كه  براي امام مكروه  اند كه و فقها بيان داشته
  .را از انجام واجبات باز دارد

را ضايع ننمايند، زيرا در  راويح حريص باشند و آنمردم روي نماز ت  و الزم است كه
  داري برايش نوشته  زنده هركس تا پايان نماز همراه امام بماند پاداش شب  روايت آمده

  .بعد از آن بر رختخوابش بخوابد  شود، هرچند كه مي
  جايز است زنان نيز براي انجام نماز تراويح بروند، اما مشروط به  گفتني است كه

  مردان را دچار فتنه  حجاب را رعايت نمايند و خود را آرايش و معطر ننمايند كه  كه اين
  .كنند
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  1زكات فطر

ي  سبب افطار روزه  به  زكات فطر در واقع زكات بدن و نفس آدمي است كه )1(
  .گردد رمضان واجب مي

ي  نفقه  براي خود و براي كساني كه  زكات فطر بر هر مسلماني واجب است كه )2(
 .بر وي واجب است، پرداخت نمايدآنان 

از قوت   باشد، در صورتي كه ي زكات فطر يك صاع از قوت غالب شهر مي اندازه )3(
 .اش براي شب و روز عيد بيشتر باشد خود و خانواده

هر   ي بزرگ كه مساوي چهار مد است، يعني چهار حفنه ي صاع پيامبر اندازه )4(
 .  ي پر دست باشد اندازه  به  حفنه

كفايت نكند   همه براي زكات  تنها چند صاع در دست باشد كه  ي كهدر صورت )5(
تقواي الهي را  ،الزم است آن مقدار را پرداخت نمايد، زيرا بايد انسان در حد توان خود

 .رعايت نمايد

 .حاوي سود و منفعت بيشتري براي مردم باشد  بهترين زكات آن است كه )6(

 .باشد ب نميپرداخت زكات براي جنين مستحب است و واج )7(

يك روز و يا   باشد، و جايز است كه زمان پرداخت زكات فطر قبل از نماز عيد مي )8(
بعد   بدون عذر شرعي به  دو روز قبل از روز عيد نيز پرداخت شود، اما جايز نيست كه

  چنين عملي را انجام داد از او پذيرفته  و در صورتي كه شود  از نماز عيد تأخير داده
عذري   گردد، اما در صورتي كه اي براي وي محسوب مي انند صدقهنمي شود و هم

                                           
اي را در مورد زكات فطر بيان داشتيم و هم اكنون  قبال خالصه) 17-16ص(  اي از سخنان شيخ جاراهللا خالصه 1
  .است  روزه  تفصيالت ان ميپردازيم، زيرا زكات فطر مربوط به  به
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  اگر گندم بر وي واجب شود اما در دست نداشته  عنوان نمونه  باشد، به  شرعي داشته
 .مستحقي براي دريافت زكات پيدا نكند، اشكالي ندارد  كه اين باشد و يا

جا برپا  در آن نماز عيد را  بايد زكات فطر در همان شهري پرداخت شود كه )9(
 .دارد مي

 .جايز نيست و خالف سنت است  پرداخت قيمت در مقابل زكات تعيين شده )10(

گردد، بنابر اين اگر  زكات فطر با غروب آخرين روز ماه رمضان واجب مي )11(
دنيا   كسي بعد از آن مسلمان شد و يا با دختري ازدواج نمود و يا فرزندي برايش به

قبل از غروب واقع شوند،   باشد و در صورتي كه نميآمد، زكات فطر بر آنان واجب 
 .بايد زكات فطر آنان را نيز پرداخت نمايد

يك نفر بدهند و همچنين جايز   چند نفر زكات فطر خود را به  جايز است كه )12(
 .چند نفر بدهد  يك نفر زكات خود را به  است كه

فقرا،   به  مصارف زكات فطر همان مصارف زكات هستند، اما بهتر آن است كه )13(
 .شود  مساكين و بدهكاران داده

   .دست مستحق و يا وكيل وي برسد  زكات به ،در وقت مقرر  واجب است كه )14(
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  حج: ركن پنجم

   عمره: نخست

  :داريم مي  را عرضه 1 اي مختصر از مناسك عمره مبحث حج گزيده  قبل از شروع به
غسل   تحب است كهميقات رسيد، مس  دارد هرگاه بهرا   قصد عمره  كسي كه )1(

باشند،   دچار حيض و يا زايمان شده  و خود را پاك گرداند، زنان نيز اگر چه  نموده
باشد، براي او   و خود را پاك نكرده  غسل ننموده  نمايند، اما تا وقتي كه چنين عمل مي
ك لباسهايش را پا  مرد نيز بايد تنها بدنش نه. را طواف نمايد  بيت اهللا  جايز نيست كه

نتواند در ميقات غسل نمايد اشكالي ندارد، اما در صورت   گرداند و در صورتي كه
  .رسيد مستحب است قبل از طواف غسل نمايد  مكه  به  امكان هنگامي كه

را كنار بزند و تنها يك شلوار و ردائي را   شده  هاي دوخته مرد بايد تمامي لباس )2(
د رنگ و پاك و نظيف باشند و نبايد سفي  آن دو پارچه  پوشد و مستحب است كه مي

بيانگر زينت،   بندد كه اما زن با همان لباس معمولي احرام مي. مرد سرش را بپوشد
 .شهرت و مقام نباشد

 و يا) لبيک عمرة:(گويد دنبال آن چنين مي  و به  نيت احرام آورده ،سپس با قلب )3(
خاطر بيماري و يا ترس از   هم بحرِشخص م  و در صورتي كه). اللهم لبيک عمرة(  كه اين

،  را انجام دهد  بتواند مناسك عمره  كه اين باشد از  داشته  دشمن و يا امثال آن، واهمه
برو اگر با مشكلي رو: (كار گيرد و بگويد  تواند در هنگام احرام چنين شرطي را به مي

                                           
  .بن باز  ي شيخ عبدالحزيز بن عبداهللا ، نوشته صفة العمره 1
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ضباعة دختر   كه  ؛ زيرا در حديث آمده)م از احرام استجا محل بيرون آمدن گشتم همان
حج بروم اما   به  من تصميم دارم كه! اي رسول خدا: عرض كرد زبير خدمت پيامبر

 :فرمود پيامبر). كار كنم؟ چه(بيمار هستم 

 .١»أن حميل حيث حبستني: حجي واشرتطي«
جا محل بيرون  هرگاه با مشكلي روبرو گشتي، همان  ببند كهو شرط   حج را انجام بده(

  :گويد پردازد و مي مي  تلبيه  به سپس همانند پيامبر. باشد آمدنت از احرام
لبيك اللهم لبيك, لبيك ال رشيك لك لبيك, إن احلمد والنعمة لك وامللك, ال رشيك «
 .»لك

و ذكر و ياد خداوند و فراخواندن او را بايد بسيار تكرار نمايد، و مستحب   اين تلبيه
، همانند ساير مساجد پاي راستش را جلو رسد مسجد الحرام مي  به  است هنگامي كه

  :و بگويد  انداخته
بسم اهللا, والصالة والسالم عىل رسول اهللا, أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه «

 .»القديم من الشطيان الرجيم, اللهم افتح يل أبواب رمحتك
خداوند بزرگ   برم به نام خدا و درود و رحمت خداوند بر رسول خدا باد، پناه مي  به(

، خدايا درهاي رحمت  شده  اقتدار قديم او از شيطان رانده  مقام بخشندگي او و به  و به
  ).خود را بر من بگشا

  .افتد راه مي  به  سوي كعبه  گويان به  سپس تلبيه
را  رود و آن سوي حجر االسود مي  و به  را تمام كرده  رسيد، تلبيه  كعبه  وقتي به )4(

                                           
   متفق عليه 1
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بوسد، و نبايد براي ديگران  را مي و اگر امكان داشت آن  س كردهبا دست راست لم
و  "اكبر  و اهللا  بسم اهللا ": گويد مزاحمت ايجاد كند و هنگام لمس كردن حجراالسود مي

، اگر بوسيدن حجراالسود مشكل و سخت بود، بايد با "اكبر  اهللا ": گويد مي  كه اين يا
بوسد، اگر لمس نيز  را مي و بعد آن  لمس كردهرا  دست و يا عصا يا هر چيز ديگري آن

نبايد آن چيزي را ، و "اكبر  اهللا": و بگويد  كرده  تواند بدان اشاره مشكل و سخت بود مي
حدث   و شرط صحت طواف اين است كه. است  كرده  ي آن اشاره وسيله  به  ببوسد كه

باشد، زيرا طواف همانند   باشد و كامال طهارت را رعايت كرده  اصغر و اكبر را نداشته
 .تواند در هنگام طواف حرف نيز بزند انسان مي  كه اين نماز است غير از

آن را طواف نمايد و   را در طرف چپ خود قرار دهد و هفت مرتبه  بايد بيت اهللا )5(
كند و  را با دست راست لمس مي در صورت امكان آن ،ركن يماني رسيد  به  هنگامي كه

لمس آن سخت   و نبايد آن را ببوسد، و در صورتي كه "اكبر  و اهللا  اهللابسم  ": گويد مي
بدان   گزارد و نه را جا مي دهد و آن مي  طواف خود ادامه  رسيد به نظر مي  و مشكل به

در . است  نقل نشده دهد، زيرا چنين عملي از پيامبر تكبير سر مي  و نه  كرده  اشاره
طواف القدوم براي مردان سنت است،  نخست طواف  صورت امكان دويدن در سه

و . باشد براي مردان سنت مي  گانه نيز در تمامي طوافهاي هفت 1اضطباع  كه همچنان
ها و در حد امكان، ذكر و دعاهاي فراواني را تكرار  در تمامي طواف  مستحب است كه

خواند  دا را ميخ  دعا و ذكر مخصوصي ندارد، بلكه ،وافط  ذكر است كه  الزم به. نمايد
ي دو ركن  ميانه  به  جويد و هنگامي كه مي  و در حد امكان از دعا و ذكرهاي مأثور بهره

                                           
ي راستش و قسمت راست و چپ آن را بر  ي ردايش را زير شانه قسمت وسط و ميانه  كه اين اضطباع يعني 1

 .ي چپش بگذارد شانه
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 :گويد رسد، مي مي

 m   ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³  ²  ±   °   ̄  ®  ¬l 
  ٢٠١: البقرة

و سراي (در دنيا به ما نيكي رسان و در آخرت نيز به ما نيكي عطاء فرما ! روردگارا(
) دوزخ محفوظ(و ما را از عذاب آتش ) ما را خوش و خرّم گردان آجل و عاجل

  ).نگاهدار
است، و طواف پاياني   چنين دعايي را خوانده پيامبر  كه  زيرا در روايت صحيح آمده

  كه اين رساند، و يا پايان مي  را با لمس حجراالسود و بوسيدن آن، اگر امكان داشت، به
پوشاند  ردايش مي  مايد و بعد از پايان اين طواف خود را بهن مي  همراه تكبير بدان اشاره

 . گزارد اش مي را نيز بر سينه و راست و چپ آن  هايش گذاشته را بر شانه و آن

گزارد و  دو ركعت نماز را مي سپس در صورت امكان پشت مقام ابراهيم )6(
كعت اول، در ر  را بخواند كه تواند آن ي مسجد مي اگر امكان نداشت در هر گوشه

  خواند، گفتني است كه را مي »كافرون«ي  و در ركعت دوم، سوره »اخالص«ي  سوره
هاي ديگري بخواند  حاوي فضيلت بيشتري است و اگر سوره  خواندن اين دو سوره

و در صورت امكان   طرف حجر االسود رفته  اشكالي ندارد، سپس بعد از پايان نماز به
 .ايدنم را با دست راست لمس مي آن

در كنار آن   كه اين رود و يا ي آن مي و باالي صخره  طرف صفا رفته  سپس به )7(
را   صفا، اين آيه  ايستد، اما اگر امكان داشت باال رفتن بهتر است و با نزديك شدن به مي

 :كند قرائت مي

 mz  y  x  w  v   u  t  l١٥٨: البقرة  
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  .)هاي خداوند هستند از نشانه  همانا صفا و مروه(
حمد و تكبير   و به  كرده  قبله  رسد رو به صفا مي  وقتي به  و مستحب اين است كه

  :بپردازد و بگويد
ال إله إال اهللا, واهللا أكرب, ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, له امللك وله احلمد, وهو عىل  «

 .»ب وحدهال إله إال اهللا وحده, أنجز وعده, ونرص عبده, وهزم األحزا. كل يشء قدير
وجود ندارد و خداوند بزرگ است و هيچ معبودي جز او وجود   هيچ معبودي جز اهللا(

ندارد، تنها است و انبازي ندارد، ملك از آن اوست و ستايش براي اوست و بر هر 
كند و  اش وفا مي وعده  نيست، تنهاست و به  هيچ معبودي جز اهللا. چيزي توانا است

  ).دهد ها را فراري مي تنهايي گروه  به دهد و اش را ياري مي بنده
، هر  تكرار نموده  مرتبه  و دعاي فوق را سه  دستانش را بلند كرده  سپس در حالي كه

حركت   طرف مروه  و به  خواهد، سپس پايين آمده باشد از خدا مي  دوست داشته  چه آن
دود، اما  دوم با شتاب مي 1ملَجا  تا ع از آن  رسد كه م نخست ميلَع  به  كه اين كند تا مي

  اين دويدن براي زن جايز نيست، زيرا بدن زن عورت است و نبايد بدود؛ سپس به
ايستد، اما در صورت  در كنار آن مي  كه اين رود و يا و باالي آن مي  رفته  رف مروهط

همان كردار و گفتارهايي را تكرار   ي مروه امكان، باال رفتن بهتر است، و بر صخره
خواند،  را نمي  ي ذكر شده آيه  كه اين بود، جز  انجام داده  ي مروه بر صخره  كند كه مي

ي نخست سنت و پيروي از  تنها هنگام باال رفتن از صفا در مرتبه  زيرا قرائت آن آيه
كرد، آرام حركت  آرامي حركت مي  به  و در جاهايي كه  است، سپس پايين آمده پيامبر
رسد، اين عمل را هفت  صفا مي  به  كه اين دود، تا دويد، مي بايد مي  ا كهج كند و در آن مي

                                           
 .باشند در نزديكي صفا مي  م دو خط سبز رنگ هستند كهلَعمراد از آن دو  1
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و در . گردد رفت يك بار و برگشت نيز يك بار محسوب مي  د، كهكن ميطي   مرتبه
  سعي نمايد، بخصوص اگر نياز داشته  از سواري ميان صفا و مروه  با استفاده  صورتي كه

در حالت سعي، دعا و اذكار   ان مستحب است كهباشد، اشكالي ندارد، و در صورت امك
از حدث اكبر و اصغر پاك باشد و در   زيادي را بخواند و همچنين مستحب است كه

  .گردد بدون طهارت سعي نمايد، اشكالي ندارد و سعي او جايز محسوب مي  صورتي كه
  هتراشد، گفتني است ك و يا مي  بعد از تكميل نمودن سعي، مرد سرش را كوتاه )8(

برسد، بهتر آن است   مكه  وقت حج به  تراشيدن بهتر است، اما اگر در زماني نزديك به
را در هنگام حج بتراشد، اما زن موهاي سرش را جمع   سرش را كوتاه نمايد و بقيه  كه

م چنين اعمالي را حرِهرگاه م. گيرد   اي يا كمتر را از آن مي ي مورچه اندازه  و به  كرده
در حالت احرام   و تمام چيزهايي كه  حمد خداوند پايان يافته  ي او به عمره انجام داد،

 ..گردند برايش حرام بودند، حالل مي

  

  حج: دوم

  1هاي حج آداب و سنت

انواع عبادات در آن گرد   باشد كه ترين عبادات و شعارهاي اسالمي مي حج از بزرگ
بادتي بدني، مالي و حركي است و آيند، حج ع و در ساير عبادتها چنين گرد نمي  آمده

باشد و بهترين و   بايد عظمت اين عبادت را در نظر داشته  بر حاجي واجب است كه
پاك است و جز پاك را  را براي آن صرف نمايد، زيرا خداوند  ترين هزينه پاك

                                           
 .بن حسن آل الشيخ  ي شيخ عبدالعزيز بن عبداهللا نوشته "آداب الحج و الزيارة "نقل از كتاب   به 1
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هايي  بايد خود را از تمامي گفتار، كردار و نيت  پذيرد، و همچنين الزم است كه نمي
را   شوند و بايد هدف از حج و عمره باعث ابطال و يا كاهش ثواب حج مي  دارد كهباز

هايش را  گرداند و تمامي عبادت  برداري از فرامين الهي خالصه تنها در اطاعت و فرمان
كسي رويي   خواند و به خاطر خداوند انجام دهد، پس جز خدا كسي را نمي  به  خالصانه

از كسي  ،شفاي بيماران و بازگشت گمشدگان را جز اوآورد و رفع مشكالت و  نمي
كند، هر كس يكي از اعمال  او توكل مي  نمايد و به طلبد و تنها از او طلب ياري مي نمي

و هر كس   فوق را براي غير خدا انجام دهد، در واقع عبادت را براي غير خدا انجام داده
شود و هر كس  مشرك قلمداد ميعنوان   عبادت را براي غير خدا انجام بدهد، او به

مندان محسوب  باشد و در آخرت از خسارت سود مي شرك ورزد، اعمالش باطل و بي
  كه اين باشد يا  از حرام بودن اعمال فوق اطالع داشته  گردد؛ مساوي است كه مي
حاجي از مسايل سودمند و ارزشمند   آگاه باشد، زيرا واجب است كه اطالع و بي بي

توحيد و يكتا   به  هايي كه باشد و بايد از تمامي حرام  حجش آگاهي داشتهبراي قبول 
ر خدا سوگند ياد نمايد و يغ  كند، خود را بدور بدارد و نبايد به وارد مي  پرستي ضربه

را سر دهد،  و يا امثال آن  كعبه  ، بهپيامبر  سر شما، به  سوگند به: سوگندهايي همچون
آگاه  بي  كه اين باشد يا  هستند، خواه حاجي از آن اطالع داشتهتمامي اين سوگندها حرام 

ها بر او واجب است و مسلمان بايد دين خود را بشناسد و در  زيرا اطالع از آن... باشد
بايد حاجي از فسق، اذيت و آزار و   و همچنين واجب است كه. مورد آن تحقيق نمايد

، بنابراين حق  پيامبرش بيان داشته  ا و نهخد  نه  كردن مسايلي اجتناب ورزد كه  اضافه
  و اهل بيت به  نماز بپردازد و يا در مقابل قبر صالحين، صحابه  به  در مقبرستان  ندارد كه

ثور و امثال آن تبرك جويد، زيرا   از آثار غار حراء و كوه  كه اين دعا رويي آورد و يا
  آدمي را به  گردد كه ي محسوب ميترين كردارهاي عنوان بزرگ  انجام چنين اعمالي به
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حرام باشد، خود نيز حرام   ي رسيدن به وسيله  كه  چه دهد و هر آن حرام سوق مي
ي عبادت بودند،  حق شيفته  به  گردد، زيرا چنين اعمالي از اصحاب و سلف صالح كه مي

  .است  سر نداده

كافي است و الزم از طرف شارع مقدس ما را   عبادات پيشنهاد شده  گفتني است كه
فرصت را غنيمت شماريم و با پروردگار خود تجديد بيعت نماييم و از او   است كه

  .كمك، توفيق و حكمت را طلب نماييم
  

  با رعايت شرايط آن واجب است  توبه

  :شويم عازم سفر حج مي  هنگامي كه
حيد با تو  كه  چه آن  ويژه  بايد از تمامي گناهان و معاصي به  واجب است كه )1(

ي  آستانه  انسان بايد در هر زمان و مكاني و در هر شرايطي به. نمايد  منافات دارد، توبه
در حق او بيشتر مورد   قصد انجام عبادتي را دارد، توبه  نمايد، اما هنگامي كه  الهي توبه

  .است  تأكيد واقع شده
 .حقيقتا از گناه و معصيت بيرون آيد  كه اين )2(

 .و گناهانش اظهار ندامت و پشيماني نمايددر برابر سهل انگاري  )3(

 .گناه رويي نياورد و بدان باز نگردد  هرگز به  تصميم گيرد كه  قاطعانه )4(

صاحبش   را به ، آن و مال كسي را غصب نموده  اگر در حق كسي ستم كرده )5(
 .برگرداند و يا از او طلب آزادي نمايد
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  اعمال حج

  :احرام -1
هاي  آورد، ميقات مكان جا نيت احرام را مي رسد، از آن ميقات مي  حاجي به  وقتي كه

راهي   ي منوره از جهت مدينه  براي كساني كه « ذوالحليفه«: عبارتند از  متفاوتي دارد كه
از   براي كساني كه « الجحفه«و . معروف است ابيار علي(  اكنون به  شوند، كه مي  مكه

از   براي كساني كه »قرن المنازل«و . دشون مي  ، مصر و مراكش راهي مكه جهت سوريه
جهت نجد ي يمن  از جهت تهامه  براي كساني كه »يلملم«و . آيند يمن مي حجاز و نجد
از جهت عراق و كشورهاي خليج   براي كساني كه »عرق ذات«و . شوند مي  وارد مكه
  .شوند مي  راهي مكه

هاي  ها يا مكان اين مكان  ق دريا، فضا و يا خشكي بهيهدف حج، از طر  هر كس به
م باشد و اگر رِحرسد، بايد م ها مي آن  وي به  ها هستند و راه موازات اين مكان  اطراف كه

باشد،   كرده  و خود را آماده  ها را پوشيده لباس ،ها اين مكان  كسي قبل از رسيدن به
  .آورد را مي  ميقات نيت حج يا عمره  اشكالي ندارد و با رسيدن به

باشد، ميقاتش مكاني   نزديك مكه و تر از اين مواقيت اش كم خانه  ما كسي كها
  .كند سفرش را آغاز مي  بندد كه در آن است و از مكاني احرام مي  شود كه محسوب مي

  
  :قصد حج دارند  كيفيت احرام براي مرداني كه -2
  :ميقات بايد كارهاي زير را انجام دهند  ها با رسيدن به عموم حاجي 
  . شده  هاي دوخته كندن لباس )1(
 .آورد جاي مي  غسلي كامل را به )2(
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 .استعمال بوي خوش )3(

و موهاي زير بغل و   هايش را كوتاه كرده سبيل  همچنين مستحب است كه )4(
 .باشد  شرمگاهش را بتراشد، تا بعد از احرام بدان نياز نداشته

 .و ردايي را بپوشد) شلوار(زار إمرد بايد  )5(

 .ي فوق سفيد رنگ و پاك باشند دو پارچهآن   مستحب است كه )6(

روايت  در دو نعل احرام ببندد، زيرا چنين از پيامبر  مستحب است كه  كه چنان )7(
  .ف احرام ببنددتواند در دو عدد خُ نعل دسترسي نداشت مي  است و هر كس به  شده
  
  :قصد حج دارند  كيفيت احرام براي زناني كه -3
دچار حيض و يا زايمان   حرام ببندد، حتي اگرچهغسل نمايد و ا  مستحب است كه )1(

 .كند ي بيت را طواف نمي در هنگام حيض و زايمان خانه  كه اين باشد، جز  شده

 .است  شده  براي آنان در نظر نگرفته  لباسي ويژه )2(

، سبز  خود دوست دارند اعم از سياه  در هر نوع لباسي كه  براي آنان جايز است كه )3(
 .احرام ببندند و يا هر رنگ ديگري

 .باشد  هايش با لباس مردان شباهت داشته نبايد لباس )4(

 .بدنش را بپوشاندكامال هايش  بايد لباس )5(

  .نمايش بگزارند  به  نبايد آرايي و عورت خود را براي مردان بيگانه )6(
 يا هردو را   قلب نيت احرام حج يا عمره  مرد به  زن و چه  بعد از آن، حاجي چه
  .آورد مي
 ن جاري ارا بر زب  الفاظ تلبيه ،بعد از نيت احرام  براي او مشروع است كه  كه چنان
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و اگر  "لبيک حجا": گويد و براي حج مي "لبيک عمرة": بگويد  نمايد و براي عمره
  .دهد مي  را ادامه  ، سپس تلبيه"لبيک عمرة و حجا": گويد براي هر دو باشد، مي

  
4- مكند؟ چكار مي  مكه  م با رسيدن بهرِح  

  :نمايد رسد، چنين عمل مي بيت الحرام مي  به  وقتي كه
  .زند ور ميپيرامون بيت د  و هفت مرتبه  پايان رسانده  را به  تلبيه )1(
 .خواند دو ركعت نماز را مي سپس در پشت مقام ابراهيم )2(

سعي   هفت مرتبه  و ميان صفا و مروه  بيرون آمده  سوي صفا و مروه  سپس به )3(
 .نمايد مي

اش  نمايد، و با انجام اين كار عمره را كوتاه مي آنو يا   يدهشس سرش را تراسپ )4(
گردند،  بود، حالل مي  توسط احرام برايش حرام گشته  چه شود و تمام آن تمام مي

 .داشتيم  بدان اشاره  در مبحث كيفيت عمره  كه چنان

هاي  ي از عبادتتواند يك ميقات برسد، او مي  هاي حج به در ماه  اما در صورتي كه
  :ي زير را برگزيند و بدان احرام ببندد گانه سه
  .همراه هم  به  حج و عمره  كه اين تنهايي، و يا  به  تنهايي، يا عمره  حج به )1(
  همراه نداشته  با هم ببندد و هدي به  حج و يا حج و عمره  و اگر كسي احرام به )2(

احرام   براي او سنت اين است كه  بلكه بر احرام خود باقي بماند،  تواند كه باشد، او نمي
 .تبديل نمايد  عمره  را به

سعي نموده، موهايش را كوتاه   ، ميان صفا و مروه بنابراين بيت را طواف كرده )3(
 .آيد و از احرام بيرون مي  كرده
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باشد، بايد بر احرام خود باقي   ي فوت حج ر داشته و اگر كسي دير برسد و واهمه )4(
 .بماند

خود   طور صحيح انجام دهد، الزم است كه  خواهد اعمال حج را به مي  مني كهؤم )5(
بسيار عبادت را انجام دهد و قرآن بخواند و نماز را مقيد نمايد و   موارد ذكر شده  را به
 .جماعت برگزار نمايد  به

گرداند و مشروع  سودي عايد او نمي  مسايلي مشغول نمايد كه  و نبايد خود را به )6(
 .باشد هم نمي

و محل تولد  تحقيق در مورد قبر اصحاب و همسران پيامبر  عنوان نمونه  به )7(
آن   كه اين گمان  به  باشد و در صورتي كه مي  فايده و محل نزول وحي بي پيامبر
گردد،  شود و بركت حاصل مي مي  جا پذيرفته ها محل عبادت هستند و دعا در آن مكان

  .باشد يكاري كامال غير مشروع و غير صحيح م
  

  1حج را انجام داد  گونه اين پيامبر

  !ايد الحرام آمده  جهت حج بيت اهللا  اي مسلماناني كه
هاي  و آشوب  رضايت الهي و نجات از فتنه  براي خود و شما آرزوي توفيقِ رسيدن به

ي شما را براي انجام مناسك حج  همه  خواهم كه دنيا را دارم و از خداوند متعال مي
كشور خود   را از شما بپذيرد و سالم و تندرست به ت خود توفيق دهد و آنطبق رضاي

  .باشد هاي بندگانش مي خواسته  به  بهترين پاسخ دهنده خداوند  بازگرديد، چرا كه

                                           
   ي شيخ عبدالعزيز بن باز ، مفتي عام در مملكت عربي سعوديه ، نوشتهحج را انجام داد  گونه اين پيامبر 1
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  :اي مسلمانان
در هر حال تقواي الهي را   ي شما اين است كه وصيت و سفارش من براي همه )1(

ري و استقامت ورزيد و از اسباب غضبش پرهيز و سازيد و بر دين اسالم پايدا  پيشه
  .دوري گزينيد

پرستي   ترين واجب عبارت است از توحيد و يگانه و بزرگ  ترين فريضه مهم )2(
پيروي كامل   به  نمودن تمامي عبادات براي ذات اقدس الهي و توجه  خداوند و خالصانه

 .از گفتار و كردار پيامبر

بر  خداوند  ات را طبق شريعتي انجام دهيد كهمناسك حج و ساير عباد  كه اين )3(
و شخص منتخب خود، امام و پيشوا و سيد ما حضرت محمد بن   زبان فرستاده

 .است  ، نازل كرده عبداهللا

ها  ترين جريمه ترين منكرات و خطرناك شريك قرار دادن براي خداوند از بزرگ )4(
، براي غير  تي از آنعبادت و يا قسم  كه باشد، شرك هم عبارت است از ين مي

  : است  شود، زيرا خداوند متعال فرموده  ه انجام داد خداوند

 m  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r

   ̈  §      ¦  ¥l ٤٨: النساء  
را از هركس  بخشد، ولي گناهان جز آن شرك به خود را نمي) هرگز(بيگمان خداوند (

و هر كه براي خدا شريكي قائل گردد، گناه بزرگي را . بخشد كه خود بخواهد مي
  ).مرتكب شده است

  :فرمايد ، چنين مي را مخاطب خود قرار داده پيامبرش محمد  ي ديگري كه و در آيه

 m  ¬  «  ª  ©   ̈      §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �
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   ̄ ®l ٦٥: الزمر  
ورزي كردارت  است كه اگر شركبه تو و به يكايك پيغمبران پيش از تو وحي شده (
  ).شود، و از زيانكاران خواهي بود هيچ و نابود مي) گردد و پاداش مي باطل و بي(

  
  !الحرام  اي حجاج بيت اهللا

را انجام داد و ) حجة الوداع(تنها يك حج   مدينه  بعد از هجرت به پيامبر ما )5(
  .هاي پاياني عمرش انجام داد را نيز در سال آن
در آن حج، مناسك حج را ياد  هاي پيامبر اعمال و توصيه  به  جهمردم با تو )6(

 : ها فرمود آن  خطاب به گرفتند، زيرا پيامبر

 . »خذوا عنی مناسككم«
  ).مناسك حج را از من فرا گيريد و طبق روش من عمل نماييد(
  

  واجب است پيروي از پيامبر
 .اقتدا نمايند پيامبر  به  بر مسلمانان واجب است كه )7(

 انجام دهند، زيرا پيامبر هاي پيامبر و مناسك حج را طبق اعمال و توصيه )8(
عنوان رحمت براي جهانيان و   او را به معلم و راهنماي بشريت است و خداوند

از فرامين   كه  بندگانش دستور داده  است، پس خداوند به  حجت بر بندگانش فرستاده
ي رسيدن  مايه تبعيت و پيروي از پيامبر  كه  شتهبرداري نمايند و بيان دا پيامبرش فرمان

و عالمتي براي راست   بهشت و نجات از آتش است و وجود مبارك ايشان نشانه  به
باشد،  و محبت خداوند متعال براي بندگانش مي براي خداوند  بودن محبت بنده
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 :فرمايد مي متعال خداوند  كه  گونه همان

 mw  v    u   t  s  r  q  p  xl ٧: الحشر  
آورده است اجراء كنيد، و از ) از احكام الهي(يزهائي را كه پيغمبر براي شما (

  ).چيزهائي كه شما را از آن بازداشته است، دست بكشيد

     mm  l   k  j  i  h  g  f  el : فرمايد و مي

  ٥٦: النور
به مستحقّان (را بخوانيد، و زكات ) در وقت معين و با خشوع و خضوع الزم(نماز را (
و (به شما رحم شود ) از سوي خدا(بپردازيد، و از پيغمبر اطاعت كنيد، تا اين كه ) آن

  )).مشمول رضايت و عنايت او گرديد

  ٨٠: النساء m  GF  E  D  C  B  Al     :فرمايد و مي
چرا كه پيغمبر (هر كه از پيغمبر اطاعت كند ، در حقيقت از خدا اطاعت كرده است (

دهد كه خدا بدان دستور داده باشد، و جز از چيزي نهي  ه چيزي دستور نميجز ب
  )).كند كه خدا از آن نهي كرده باشد نمي

m  Í  Ì  Ë  Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã     Â  Á : فرمايد و مي
Î     Ò          Ñ  Ð  Ïl ٢١: األحزاب   

پيغمبر خدا براي شما ) رشيوه پندار و گفتار و كردا(سرمشق و الگوي زيبائي در (
اميد به خدا داشته، و جوياي قيامت :) داراي سه ويژگي باشند(براي كساني كه . است

  ).باشند، و خداي را بسيار ياد كنند

̄   °  ±  m  ²  :فرمايد و مي   ®  ¬  «  ª
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  ½   ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ      ́  ³

  È  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

   Ê  Él ١٤ - ١٣ :النساء  
در ميان حق و (حدود خدا ) احكام راجع به يتيمان و وصيت و سهام مواريث (اين (

هركس از خدا و ) آنها را محترم شماريد و از آنها درنگذريد و بدانيد كه(است و ) باطل
وارد ) بهشت(اطاعت كند، خدا او را به باغهاي ) اند در آنچه بدان دستور داده(پيغمبرش 

مانند و اين  جاودانه در آن مي) چنين كساني(آنها رودبارها روان است و  كند كه در مي
و آن كس كه از خدا و پيغمبرش نافرماني كند و از مرزهاي .پيروزي بزرگي است

گرداند كه جاودانه  وارد مي) عظيم دوزخ(خدا درگذرد، خداوند او را به آتش ) قوانين(
  ).اي است اب خواركنندهاو را عذ) عالوه از آن(ماند و  در آن مي

m  |    {    z  y  x  w  v  u  t  s   r   :فرمايد و مي

  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §¦  ¥  ¤ £   ¢   ¡  �~  }

µ  ́ ³  ²  ±   °  ¯l ١٥٨:األعراف  
اعم از عرب و (من فرستاده خدا به سوي جملگي شما : بگو ) به مردم!  (اي پيغمبر(

. خدائي كه آسمانها و زمين از آن او است. هستم) سرخعجم و سياه و سفيد و زرد و 
پس ايمان بياوريد به . گرداند ميراند و زنده مي او است كه مي. جز او معبودي نيست

از . اي كه ايمان به خدا و به سخنهايش دارد اش، آن پيغمبر درس نخوانده خدا و فرستاده
  ).او پيروي كنيد تا هدايت يابيد
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_ ̀      m ^   k  j  ih    g  f  e   d  c   b  a   :فرمايد و مي

  m   ll ٣١: آل عمران  
داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و  اگر خدا را دوست مي: بگو (

  ).گناهانتان را ببخشايد، و خداوند آمرزنده مهربان است
  .ندبسيار فراون هست  زمينهدر اين   هاي ذكر شده آيه  گفتني است كه

در هر حال تقواي   وصيت و سفارش من براي خود و براي شما اين است كه )9(
تبعيت نماييم تا در  از گفتار و كردار پيامبرش محمد  سازيم و صادقانه  الهي را پيشه

  . سعادت و نجات ابدي نايل گرديم  دنيا و آخرت به
  

  بايد حاجي در روز هشتم انجام دهد  كه  چه آن

  :الحجة چنين عمل نمود در روز هشتم ذي پيامبر! الحرام  اي حجاج بيت اهللا
  .مني شد  راهي  مكرمه  گويان از مكه  تلبيه )10(
هايشان بيرون  گويان از خانه  تلبيه  دستور داد كه -عنهم  رضي اهللا–اصحاب   و به )11(

 .طرف مني حركت نمايند  بيايند و به

و آنان   بايد حجاج مكه  كهطواف الوداع دستور نداد و اين بيانگر آن است   و به )12(
  اند، در روز هشتم تلبيه بيرون آمده  از عمره  اند و كساني كه گزيده  جا اقامه در آن  كه

مسجدالحرام   براي طواف الوداع به  طرف مني حركت نمايند، و الزم نيست كه  گويان به
  .بروند
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  هنگام احرام مستحب است  چه آن

همان اعمالي را تكرار  ،حج  گام احرام بههن  براي مسلمان مستحب است كه )13(
و خود   كرده  ، از بوي خوش استفاده بود؛ پس غسل نموده  در ميقات انجام داده  نمايد كه

تصميم گرفت   گاه كه فرمان داد، آن  عايشه  به پيامبر  كه  گونه نمايد، همان را پاك مي
با حيض   مكه  بود و هنگام ورود به  ستهب  عمره  احرام به  كه حج نمايد بعد از آن  احرام به

بيت را طواف نمايد، پس   مني برود نتوانست كه  به  كه اين روبرو گشت و قبل از
  رضي اهللا-  ي حج را شروع كند؛ عايشه و تلبيه  غسل نموده  او فرمان داد كه  به پيامبر
 .را با هم جمع كرد  را انجام داد و حج و عمره نيز آن - عبها

  نمازهاي ظهر، عصر، مغرب و عشا را به -عنهم  رضي اهللا–و اصحاب  مبرپيا )14(
 .پيروي شود جمع خواندند و اين سنت است و بايد از پيامبر  صورت قصر نه

، ذكر خداوند، قرائت  تلبيه  در اين سفر خود را به  براي حجاج سنت است كه )15(
معروف، نهي از منكر و   هسوي خدا، امر ب  قرآن و ساير موارد خير اعم از دعوت به

 .نيكي با فقرا، مشغول نمايند

  

  اعمال حاجي در روز عرفه

)16( پيامبر روز عرفه بعد از طلوع خورشيد ،  در حالي  -عنهم  رضي اهللا–و اصحاب
و برخي ديگر نيز تكبير سر   برخي از آنان تلبيه  سوي عرفات حركت كردند كه  به
 .دادند مي

 « هرَمنَ«نام   نزديك مرز عرفات رسيد، در جايي به  به پيامبر  كه اين بعد از )17(
ي آن استراحت نمود، اين عمل  از مو را برايش فراهم ساختند و زير سايه گنبدي
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  استفاده... ي چادر، درخت و  يه توانند از سا حجاج مي  بيانگر آن است كه پيامبر
 .نمايند

پرداخت و   ي خطبه ارائه  به سوار بر مركبش شد و بعد از زوال خورشيد پيامبر )18(
آنان هشدار داد و بيان   آنان ياد داد و از ارتكاب اعمال جاهلي و ربا به  مناسك حج را به

  به  خون و اموال و ناموسشان بر آنان حرام است و فرمان صادر نمود كه  داشت كه
را زنند اگر بدان چنگ ف  چنگ فرا زنند و اعالم داشت كه كتاب خدا و سنت پيامبرش

 .گردند هرگز گمراه نمي

التزام ورزند و در  اين وصيت پيامبر  به  ي مسلمانان واجب است كه بر همه )19(
 .باشند طبق آن عمل نمايند  هرجا كه

اعتصام  قرآن و سنت پيامبر  به  و بر حاكم و رهبران مسلمانان واجب است كه )20(
سوي آن   شان را به د و ملتنماين  ورزند و در تمامي قضاياي حكومتشان بدان مراجعه

باشد،  سوق دهند، زيرا اين تنها راه عزت، كرامت، سعادت و نجات در دنيا و آخرت مي
 .سوي آن توفيق دهد  ي ما را به همه  از خداوند متعال خواهانم كه

خواند، يعني نماز   صورت قصر و جمع  نماز ظهر و عصر را به سپس پيامبر )21(
 .برپا داشت  ع تقديم و با يك اذان و دو اقامهصورت جم  ظهر و عصر را به

بر مركبش   نمود، و در حالي كه  قبله  حركت كرد و رو به 1طرف موقف  سپس به )٢٢(
خواند و تا غروب آفتاب دستانش را براي دعا بلند  نمود و او را مي بود، خدا را ذكر مي

نگرفت، تا اعالم   و روزهبود   روز افطار كرده  در آن پيامبر  داشت؛ گفتني است كه  نگه
ذكر،   انجام داد و بايد خود را به پيامبر  براي حجاج مشروع همان است كه  دارد كه

                                           
 ها جايي در بين جبل الرحمة در عرفات كنار صخره 1
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  دارند و نبياد روزه  تا غروب آفتاب مشغول نمايند و دستانشان را باال نگه  دعا و تلبيه
 :فرمود  كه  نقل شده باشند؛ و در روايت صحيح از پيامبر

 .»ر عتقاً من النار من يوم عرفة, وإنه سبحانه ليدنو فيباهي هبم مالئكتهما من يوم أكث«
شوند، در آن روز  نمي  دوزخيان از آتش نجات داده  ي روز عرفه، اندازه  هيچ روز به(

  ).نمايد و با بندگانش بر فرشتگان فخر مي  خداوند متعال نزديك آمده
  :گويد فرشتگان مي  خطاب به  رفهدر روز ع خداوند  كه  روايت شده و از پيامبر

, يرجون رمحتي, أشهدكم أين قد غفرت هلم! انظروا إىل عبادي«  . »أتوين شعثاً غرباً
رحمتم   اند و به و خاكي رنگ نزد من آمده  آشفته  آنان كه! بندگانم نگاه كنيد  به(

  ).از آنان در گذشتم  اند، شما را شاهد قرار دادم كه اميدوار گشته
  :فرمود پيامبر  كه  در روايت صحيح آمدهو باز 

 .»وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف«
  ).باشد موقف مي  جا توقف نمودم و تمامي صحراي عرفه در همين(
  .حركت نمود  طرف مزدلفه  گويان به  بعد از غروب، تلبيه سپس پيامبر )23(
  

   اعمال حاجي در مزدلفه

ركعت نماز عشا را با يك اذان و ركعت نماز مغرب و دو   جا سه در آن پيامبر )24(
 .1صورت قصر و جمع خواند  به  دو اقامه

                                           
كند  كند و فكر مي جمع كردن سنگ مشغول مي  براي تمامي روزهاي مني خود را به  بعضي از مردم در مزدلفه 1

افتد و اين اشتباه است، زيرا سنت  رو از نماز و عبادات دور مي شود، و از اين سنگ يافت مي  مزدلفهتنها در   كه
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يك اذان و   را به برد و نماز فجر و سنت قبل از آن جا بسر  سپس شب را در آن )25(
  .خواند   يك اقامه

جا دستانش را  شد و در آن)  اي در انتهاي مزدلفه تپه(مشعر الحرام   سپس راهي )26(
 : بير، تهليل و دعا پرداخت و فرمودذكر خدا، تك  بلند كرد و به

 .»كلها موقف مجعوقفت هاهنا و«
  ).باشد موقف مي  جا توقف نمودم و تمامي مزدلفه در همين(

باشد و  براي حجاج موقف مي  ي مزدلفه همه  بيانگر آن است كه ي پيامبر اين فرموده
  و الزم نيست كهبرد  هر كدام از حجاج شب را در مكان خود با ذكر و اسغفار بسر مي

  .برود موقف پيامبر  به
مني   در شب به  داد كه  ضعيف و ناتوان بودند، اجازه  كساني كه  به پيامبر )27(

  .بروند
و مشقت و مشكالت راه، افراد ضعيف و  ي پيامبر اجازه  به  بنابراين، با توجه )28(

راهي   شب از مزدلفه ي دوم توانند در نيمه ها مي ناتوان اعم از زنان، بيماران، پير و مسن
 .مني شوند

  كه  گونه را رجم نمايد، همان) شيطان(  در شب جمره  و براي آنان جايز است كه )29(
 .است  اثبات رسيده  و اسماء دختر ابوبكر به  سلمه در روايتي اين عمل از ام

را   در شب جمره  داد كه  زنان اجازه  به پيامبر  كه  اسماء دختر ابوبكر نقل كرده )30(
 .جم نمايندر

                                                                                                           
و . پيروي كند در روز عيد قربان جمع نمايد و از پيامبر  ي عقبه هفت سنگ را جهت رجم جمره  اين است كه

 .دها را جمع آوري نماي رود آن سنگ مني مي  به  بايد بعد از نماز فجر كه
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  .طرف مني حركت كرد  گويان به  بعد از نماز فجر، تلبيه سپس پيامبر )31(
  

  دهد حاجي در روز قرباني انجام مي  چه آن

را رجم نمود و  رفت و با هفت سنگ آن  عقبه  طرف جمره  بعد از طلوع آفتاب به )32(
  .داد با پرتاب هر سنگي تكبير را سر مي

)33( سپس هي د)قرباني كردخود را )  حيوان، فديه. 

 .سپس سرش را تراشيد )34(

 .او را خوشبو گرداند  -عنها  رضي اهللا- و بعد عايشه )35(

  .را طواف نمود رفت و آن  طرف بيت اهللا  سپس به )36(
  

  حكم تقديم برخي از مناسك بر برخي ديگر

آيا : ال كردندؤگرد آمدند و از او س در روز عيد قربان مردم پيرامون پيامبر )37(
صورت گيرد و يا كسي قبل از قرباني سرش   بل از رجم جمرهجايز است اگر قرباني ق

. اشكالي ندارد: فرمود ، طواف نمايد؟ پيامبر را بتراشد و يا كسي قبل از رجم جمره
شد، در پاسخ  ال ميؤدر مورد تقديم و تأخير هر چيزي از او س: گويد راوي مي

: ال كرد و گفتؤردي از او سو م. را انجام دهيد تواني آن اشكالي ندارد و مي: فرمود مي
  .مشكلي نيست: من قبل از طواف سعي را انجام دادم؟ فرمود! اي رسول خدا

در روز عيد   براي حجاج سنت اين است كه  اصحاب آموخت كه  به پيامبر )38(
را ذبح نمايند،  بود، آن  بر آنان واجب شده  را رجم نمايند، سپس اگر فديه  هابتدا جمر



222  مباني اسالم 

تراشيدن از كوتاه كردن بهتر و داراي   را كوتاه كنند، البته شند و يا آنسپس سرشان را بترا
  بودند سه  سرشان را تراشيده  براي كساني كه باشد، زيرا پيامبر شتري مييفضيلت ب

بودند   سرشان را كوتاه كرده  دعاي مغفرت و رحمت را خواند، اما براي كساني كه  مرتبه
 .ا كردعد  يك مرتبه

حاصل  -شود مي  تحليل اصغر ناميده  كه –عمل فوق، تحليل اول با انجام  )39(
 .گردد مي

 .نمايد پوشد و خود را خوشبو مي را مي  شده  پس لباس دوخته )40(

  با بستن احرام برايش حرام گشته  اي كه گانه ي موارد ده و جز همبستري همه )41(
 .گردند بودند، حالل مي

را طواف  يا روز بعد از آن، آنو در روز عيد   رفته  طرف بيت اهللا  سپس به )42(
 .نمايد مي

نمايد  سعي مي  باشد ميان صفا و مروه  حج تمتع كرده  احرام به  و در صورتي كه )43(
 .گردند برايش حرام بودند، حالل مي  و تمام مواردي كه

باشد، همان سعي اول در   حج افراد و يا قارن بسته  به ماحرا  اما در صورتي كه )44(
 .او را كافي استهنگام طواف القدوم 

  همراه  بود، واجب است كه  اما اگر هنگام طواف القدوم سعي را انجام نداده )45(
 .سعي نمايد  طواف االفاضه

  

 دهد حاجي بعد از روز عيد انجام مي  چه آن

ي روزهاي عيد، يعني روزهاي يازدهم،  مني برگشت و بقيه  به سپس پيامبر )46(
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 .جا بسر برد دوازدم و سيزدهم را در آن

اي را با هفت  كرد، هر جمره هر روز بعد از زوال جمرات را رجم مي پيامبر )47(
ي  داد و بعد از رجم جمره نمود و همراه پرتاب هر سنگي تكبير سر مي سنگ رجم مي

ي دوم را در طرف راست خود قرار  ي اول را در طرف چپ و جمره اول و دوم، جمره
ي سوم توقف  پرداخت و نزد جمره ميدعا   و به  داد و دستانش را بلند كرده مي
 .نمود نمي

ابطح رفت و نمازهاي ظهر،   در روز سيزدهم بعد از رمي جمرات به پيامبر )48(
  . جا خواند عصر، مغرب و عشا را در آن

  

  طواف الوداع

مردم   رفت و نماز ظهر را به  مكه  سپس در لحظات پاياني شب چهاردهم به )49(
  .برگزار نمود

 .طواف الوداع را انجام دادو قبل از نماز فجر  )50(

 .شد  گاه روز چهاردهم راهي مدينه بعد از نماز در صبح سپس پيامبر )51(

در روزهاي  پيامبر  براي حاجي سنت همان است كه  فهميم كه بنابر اين مي )52(
 .مني انجام داد

اي را با هفت  و هر جمره  را رجم كرده  گانه هر روز بعد از زوال جمرات سه )53(
 دهد سر ميرا يد و همراه پرتاب هر سنگي تكبير نما سنگ رجم مي

توقف نمايد و دستانش را باال   قبله  ي اول رو به تواند بعد از رجم جمره و او مي )54(
 .را در طرف چپ خود قرار دهد  بايد جمره  دعا بپردازد، گفتني است كه  و به  برده
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را در   بار جمره نكند، اما اي ي دوم نيز آن عمل را تكرار مي و بعد از رجم جمره )55(
 .دهد طرف راست خود قرار مي

 .باشد و اين عمل مستحب است و واجب نمي )56(

و اگر كسي نتوانست بعد از زوال . نمايد ي سوم توقف نمي و بعد از رجم جمره )57(
تواند در شب  ترين قول علما او مي صحيح  را رجم نمايد، بنا به  و قبل از غروب جمره

 .را رجم كند  را جبران نمايد و جمره آن

برود، اشكالي   مكه  و اگر كسي خواست در روز دوازدهم بعد از رجم جمرات به )58(
 .ندارد

و اگر كسي براي رجم جمرات در روز سيزدهم باقي ماند، اين عمل او بهتر و  )59(
 .باشد موافق مي باشد، زيرا با عمل پيامبر حاوي فضيلت بيشتري مي

 .زدهم در مني باقي بماندشب يازدهم و دوا  براي حاجي سنت است كه )60(

 .باشد دهم سنت ميزاعتقاد بسياري از فقها ماندن شب يازدهم و دوا  به )61(

 .جا بماند قسمت بيشتر شب در آن  در صورت امكان كافي است كه )62(

و اگر كسي عذري شرعي داشت، امثال مراقبت، نظارت امري مهم، مأموريت  و  )63(
 .شب در مني باقي بماند  الزم نيست كه... 

  حاجي شب را در مني بماند، بلكه  در مورد شب سيزدهم واجب نيست كه اما )64(
و حركت   را رجم كرده  گانه بعد از زوال همانند روزهاي يازدهم و دوازدم جمرات سه

 .كند مي

در مني   بعد از روز سيزدهم ديگر كسي حق ندارد جمرات را رجم نمايد اگرچه )65(
 .نيز بماند

طواف الوداع را   ر خود بازگردد، واجب است كهشه  به  هرگاه حاجي خواست كه )66(
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 :فرمود را طواف نمايد، زيرا پيامبر آن  انجام دهد و هفت مرتبه

 .»بالبيت  ال ينفر احدكم حتی يكون آخر عهده«
  ).منزل خود بازگردد  هيچ كدام از شما نبايد قبل از طواف الوداع به(
  به  ي آنان الزم نيست؛ با توجهطواف الوداع برا  و زايمان كه  مگر زنان حايضه )67(
مردم دستور داد آخرين عملشان، طواف   به پيامبر  كه  روايت كرده ابن عباس  چه آن

 .تخفيف قايل شد  باشد، اما در اين خصوص براي زنان حايضه  بيت اهللا

تأخير انداخت و هنگام سفر طواف نمود، اين   را به  و اگر كسي طواف االفاضه )68(
در اين خصوص عام   گيرد، زيرا دو حديث ذكر شده اف الوداع را نيز ميطواف جاي طو

  . باشند مي
  

  1هدي و فديه

اي بر او  بود و اهل مسجد الحرام نبود، فديه  حج تمتع و يا قارن بسته  اگر احرام به
عبارت است از قرباني كردن يك شات و يا يك هفتم شتر يا گاو را از   واجب است كه
پاك است و جز پاك را  كند، زيرا خداوند ثروتي پاك قرباني ميمالي حالل و 

حاجي متمتع و يا قارن از قرباني كردن ناتوان بود، واجب   پذيرد، و در صورتي كه نمي
باشد، خواه قبل از روز عيد و يا بعد از آن باشد و   روز در حج روزه  سه  است كه

درپي،  و يا پي  صورت پراكنده  ديگر بهگردد هفت روز  نيز برمي  خانه  به  هنگامي كه

                                           
بن حسن آل   شيخ عبدالعزيز بن عبداهللا: ي نوشته "آداب الحج و العمرة و الزيارة الشرعية "نقل ازكتاب   به 1

 .الشيخ



226  مباني اسالم 

  .گيرد مي  روزه
  

   در مدينه زيارت مسجد پيامبر

باشد، خواه قبل از حج  سنت و مستحب مي  در مدينه زيارت مسجد پيامبر  هب  عالقه
در ساير ماههاي سال صورت گيرد، زيرا زيارت مسجد   كه اين و يا بعد از حج و يا

 باشد، جز و واجبات و مستلزمات حج نمي ارد و از اركانارتباطي با حج ند پيامبر
باشد، بهتر از هر مسجد ديگري غير از   ني كهدر هر زما نماز در مسجد پيامبر  كه اين

  .1باشد مسجد الحرام مي
  :مسجد پيامبر  كيفيت ورود به

  همانند آداب نماز در ساير مسجدهاي ساخته آداب و روش نماز در مسجد پيامبر
  شود مستحب است كه وارد مسجد مي  كسي كه. باشد ي خاكي مي روي اين كره  هشد

ي بيرون آمدن، دعاي مأثور را  پاي راستش را جلو بياندازد و هنگام ورود و لحظه
دعاي خاصي براي ورود و خروج ندارد، سپس زائر در هر  خواند و مسجد پيامبر مي

خواند و اگر بتواند در  عت نماز را ميباشد، دو رك  دوست داشته  ي مسجد كه نقطه
  .ي شريف آن دو ركعت را برگزار نمايد، بهتر است ضه  رو
  

                                           
  .اند بخاري و مسلم روايت كرده 1
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  زيارت قبر پيامبر
  در نزديك مسجد است، بهتر اين است كه قبر شريف پيامبر  كه اين  به  با توجه

ز زيارت را ني -عنهما  رضي اهللا–ابوبكر و عمر (و قبر دو رفيقش   مسلمانان قبر پيامبر
آرامي   روشي شرعي و با رعايت ادب و به  بايد زيارت به  نمايد؛ گفتني است كه
و در . « و بركاته  و رمحة اهللا  السالم عليكم يا رسول اهللا«: گويد صورت گيرد، زائر مي

او پيام و   و يكي از صفاتش بخواند و گواهي دهد كه  را با كنيه پيامبر  صورتي كه
در راه خدا جهاد كرد، كاري كامال جايز   ور شايستهط  ا ابالغ نمود و بهامانت آسماني ر

و   كند و براي آنان دعا كرده سالم مي -عنهما  رضي اهللا–سپس از ابوبكر و عمر . است
  بخواهد دعا نمايد، رو به  گردد، و در صورتي كه ، سپس برمينمايد اظهار رضايت مي

اين روش صحيح و  نمايد؛  باشد از خدا طلب مي  هدوست داشت  چه و هر آن كرده  قبله
اصحاب و سلف   و دو يار بزرگوارش كه اي است براي زيارت قبر پيامبر شرعي

  .صالح طبق آن عمل نمودند
  

  ي مردان است زيارت قبر ويژه
زنان مشروع است، زيرا نهي از زيارت قبر   تنها براي مردان نه زيارت قبر پيامبر

روند، نفرين  زيارت قبر مي  به  زناني را كه است و پيامبر  طور عام آمده  براي زنان به
  .است  كرده

شود و از  موجب ابطال عملش مي  حاجي خود را از اعمالي بپرهيزد كه  الزم است كه
و  ي پيامبر عنوان تبرك حجره  به  كه اين است، مانند  طرف شارع مقدس تشريع نشده

طواف نمايد، زيرا   ي او را همانند بيت اهللا حجره  كه اين و يايا قفس او را لمس نمايد 
درخواست  جايز نيست از پيامبر  كه  گونه باشد، همان اين كار غير مشروع و حرام مي
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و يا مشكالتش را رفع و يا بيماريش را شفا و يا فقيري را   نيازهايش را برآورده  كند كه
كارها   راي قيامت طلب شفاعت نمايد، زيرا تمامي ايناز او ب  كه اين ثروتمند گرداند و يا

عنوان شرك   چنين اعمالي به  باشند، بلكه حرام هستند و مخصوص ذات اقدس الهي مي
  : شوند در عبادت قلمداد مي

  m    x  w  v   u  t  s  rl ٤٨: النساء  
  ).بخشد شرك به خود را نمي) هرگز(بيگمان خداوند (

  و يا يكي از افراد صالح را به پيامبر  بخواهيد كه خداوند از  اما جايز است كه
دور   گاهش از مدينه منزل  عنوان شافع روز قيامت در حق تو  قرار بدهد، و كسي كه

مسافرت نمايد،   مدينه  به پيامبر قصد زيارت قبر  به  باشد، براي او جايز نيست كه مي
زيارت   افرت را شروع كند، گفتني است كهقصد زيارت مسجد، اين مس  تواند به اما مي

  .شود مي  پيرو آن انجام داده  قبر نيز به
زيارت مسجد قبا نيز برود و   به  آمده  مدينه  به  همچنين مستحب است براي كسي كه

زيارت مسجد قبا   و سوار به  پياده ركعت نماز را بخواند، زيرا پيامبر وجا د در آن
  .نمود ركعت نماز را برگزار مي جا دو رفت و و در آن مي
آداب حج و زيارت جمع   خواستيم راجع به  بيان داشتيم تمام مسايلي بود كه  چه آن

  .ي بندگانش است خداوند تنها ياري رسان و توفيق دهنده  آوري نماييم، و براستي كه
  

  مالحظات

  هر دعايي كه دعاهاي قرآن و سنت  تواند بدون مقيد بودن به مي  طواف كننده :نخست 
دعاهاي خوب را   طلب نمايد، اما كسي كه باشد، بخواند و از خداوند  دوست داشته
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  به  كه اين قرآن را قرائت نمايد و يا... در طواف يا سعي و   داند، بهتر اين است كه نمي
تنهايي طواف و   خود به  بپردازد و همچنين بهتر اين است كه ذكر و تسبيح خداوند

او طواف و سعي را   كسي به  انجام دهد و برخي اوقات نيز بهتر آن است كه سعي را
  . انجام دهد

  در روزهاي حج، بسيار دعا بخواند و از خداوند نزديك شود و سعي بر آن داشته :دوم
تأخير انداختن آن و   از ارتكاب گناه و معاصي بپرهيزد و از ترك نماز و به  باشد كه

  .لعب دوري گزيند لهو و  مشغول شدن به
... د و براي انجام اركان حج و يا بازار و نخود را بياراي  براي زنان حرام است كه :سوم

  .دنميان مردان بيرون بياي  با آرايش به
و   كشد برخي از مردم، شيخ طريقت را جلو پيشاني خود تصوير مي  كه اين و: چهارم

دهد، كاري كامال  ركان حج را انجام ميبا تعظيم و تقديس و خوف و ذلت در برابر او، ا
وارد   در عبادت ضربه توحيد خداوند  به ،و با اين عمل خود  اشتباه را انجام داده

صورت گيرد، چون تنها او از  كند، زيرا چنين تصوري بايد تنها براي خداوند مي
  مرتبهدرون انسان خبر دارد، پس هرگاه شيخي محل و جايگاه اين بينش و تصور بلند 

گردد و همچنين برپا داشتن اذكار  را اشغال نمايد، بدون شك اين شرك محسوب مي
ها و حتي در ساير نقاط جهان، جزو بدعت در دين  در اين مكان  طبق روش صوفيه

و اصحاب و  از پيامبر  شود كه  اذكاري خوانده  باشد و همچنين جايز نيست كه مي
  .است  سلف صالح نقل نشده
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   و عقيقه قرباني

قرباني و   جا احكام مربوط به در اين  بعد از ذكر احكام حج و هدي مناسب است كه
  :1بداريم  را عرضه  عقيقه

  قرباني) أ(

  تعريف قرباني -1

 ،خداوند، در روز عيد  با نيت تقرب و نزديكي به  كه  چه قرباني عبارت است از آن
  .باشد مي شود و شامل شتر، گاو، گوسفند يا بز قرباني مي

  

  حكم قرباني كردن -2

كد است، زيرا ؤباشد، سنت م  توانايي داشته  قرباني در حق هر شخص مسلماني كه
  : فرمايد خداوند متعال مي

 m   }     |  {  zl ٢: الكوثر   
  ).حال كه چنين است تنها براي پروردگار خود نماز بخوان و قرباني بكن(

  .٢»الصالة فليعد من ذبح قبل«: فرمايد مي و پيامبر
  ).، بايد حيواني ديگر را قرباني كند اش را ذبح نموده هر كس قبل از نماز عيد قرباني(

                                           
  .ابوبكر جزايري: ي  نوشته "منهاج المسلم "نقل از كتاب   به 1
   متفق عليه 2
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يك شات را براي خود  در عصر پيامبر: گويد و مي  نقل كرده و ابو ايوب انصاري
  .1كردند اشان قرباني مي و خانواده

  

  فضيلت قرباني -3

  :دهند هي ميبراي فضيلت قرباني دو روايت ذيل گوا
ة « )١( َا لتأيت يومَ القيامَ , وإهنَّ بَّ إىل اهللا من إراقةِ دمٍ الً أَحَ مَ مَ يومَ النحرِ عَ لَ ابنُ آدَ ما عمِ

وهنا عُ من اهللا بقرُ م ليقَ ا, وإن الدَّ هَ ارِ ا وأشعَ ,  وأظالفِهَ عَ عىل األرضِ بمكانٍ قبلَ أن يقَ
 .٢»هبا نفسا فطيبوا

دهد، زيرا حيوان  تر از ذبح حيوان را انجام نمي بزرگ آدم در روز عيد قربان عملي بني(
شود، و خون حيوان  در روز قيامت با شاخ، سم و موهايش حاضر مي  قرباني شده
شود، نزد خدا در مكاني مخصوص قرار   بر زمين ريخته  كه اين قبل از  قرباني شده

  ).گيرد، پس درون خود را بدان پاك گردانيد مي
 : چرا بايد قرباني نماييم؟ فرمود: كردندعرض  خدمت پيامبر )2(

 . »سنة أبيكم إبراهيم«
  ).است ابراهيم ،زيرا قرباني احياي سنت پيامبر بزرگ خدا(

K»بكل شعرة حسنة«: سودي براي ما دارد؟ فرمود  چه: پرسيدند 
  ). شود مي  براي شما نوشته  در برابر هر كدام از موهاي بدن حيوان يك حسنه(

                                           
 .است  مودهرا صحيح قلمداد ن و آن  ترمذي روايت كرده 1
  .است  را حسن و غريب قلمداد نموده ترمذي آن. اند و ترمذي روايت كرده  ابن ماجه 2
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  .١»بكل شعرةٍ من الصوف حسنة«: ي؟ فرمودپشم چ: گفتند
  ).شود ثبت مي  در مقابل هر كدام از موهاي پشمي نيز يك حسنه(
  

  ي تشريع قرباني حكمت و فلسفه -4

  :باشد هاي قرباني موارد زير مي حكمت  از جمله
 :است  در مورد قرباني فرموده متعال خداوند، زيرا خداوند  تقرب و نزديكي به )1(

 m   |  {  z     }l ٢: الكوثر   
  ).حال كه چنين است تنها براي پروردگار خود نماز بخوان و قرباني بكن(

̈   ©   m  ®  ¬  «  ª  :فرمايد و باز مي  §  ¦  ¥  ¤  £

  ±°  ¯l ١٦٣ – ١٦٢: األنعام  
نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است كه پروردگار جهانيان است : بگو(
كنم و كارهاي اين جهان خود را در مسير  نها خدا را پرستش ميو اين است كه ت(

ميرم،  كوشم و در اين راه مي اندازم و بر بذل مال و جان در راه يزدان مي رضايت او مي
  ).خدا را هيچ شريكي نيست).تا حياتم ذخيره مماتم شود

 خداوند  نيت تقرب و نزديكي به  ي فوق قرباني به در آيه» نسك«ي  مراد از كلمه
  .باشد مي
خداوند او را   است، هنگامي كه احياي سنت امام موحدين، ابراهيم خليل )2(

                                           
  .اند و سندش حسن است و ترمذي روايت كرده  ابن ماجه 1
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را قرباني كند و ) اسماعيل(پسرش   او امر فرمود كه  مورد آزمايش قرار داد و به
. شد گوسفند بزرگي بود، مانع ذبح اسماعيل  و قرباني عظيمي كه  سپس با فديه

 :فرمايد خداوند متعال مي

m   \  [  Z  Yl ١٠٧: الصافات  
 ).ما قرباني بزرگ و ارزشمندي را فدا و بالگردان او كرديم(

در روز عيد و ترويج رحمت و شفقت   بخشش بر خانواده  گشادگي و توسعه )3(
 .ميان فقرا و مساكين

است،   براي بندگانش مسخر نموده  در مقابل حيواناتي كه شكر خداوند )4(
 :فرمايد خداوند مي

 mª  ©    ¶  µ   ́ ³  ²   ±   °  ¯®  ¬  «
  ÁÀ  ¿  ¾  ½    ¼  »  º  ¹    ¸l ٣٧ – ٣٦: الحج  

گدا (و به فقير ) غير گدا(از گوشت آنها بخوريد و به مستمند ) اگر خواستيد(خودتان (
ايم تا اين كه  شتران را رام و مطيع شما كرده) بينيد كه مي(اين گونه . بخورانيد ) پيشه 

گوشتها و .سپاسگزاري كنيد) كريمانه و انعام بزرگوارانه آفريدگار خوداز الطاف (
كه مظاهر و صور ظاهري هستند، به هيچ وجه مورد توجه خدا نبوده (خونهاي قربانيها 

و ورع و (و بلكه پرهيزگاري ) گردد و موجب رضاي او نمي(رسد  هرگز به خدا نمي) و
  )).كند ش را كسب ميو رضا و خوشنودي(رسد  شما بدو مي) اخالص

 احكام قرباني -5

باشد و ساير   باشد و وارد ماه هفتم شده  گوسفند بايد شش ماه تمام كرده :سن )1(
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باشد، يعني بز بايد يك   هاي جلويش افتاده حيوانات اعم از بز، شتر و گاو بايد دندان
را تمام  باشد، و شتر نيز بايد چهار سال  باشد و وراد سال سوم شده  سال تمام كرده

باشد و وارد سال   باشد، گاو هم بايد دو سال را تمام كرده  و وارد سال پنجم شده  كرده
  :فرمود باشد، زيرا پيامبر  سوم شده

ة من الضأن واملسنة من األنعام « وا جذعَ م فتذبَحُ سنَّة, إال أن يعرسَ عليكُ ال تذبحوا إال مُ
 .١»هي الثنية

  را نداشته توانايي آن  كه اين ، ذبح نكنيد، مگر رسيدهسن قانوني   به  جز حيواني كه(
  ).باشد  هاي جلويش افتاده دندان  باشيد، پس حيواني را قرباني كنيد كه

باعث فساد   حيوان قرباني بايد داراي سالمتي و دور از عيوبي باشد كه :سالمت )2(
وشش قطع شاخ يا گ  شود؛ بنابر اين حيوان كور، لنگ، حيواني كه گوشت حيوان مي

  :است  فرموده آيد، زيرا پيامبر كار نمي  كردن به ، مريض و الغر براي قرباني شده
العوراء البنيِّ عورها, واملريضة البنيّ مرضها, والعرجاء البنيّ : أربع ال جتوز يف األضاحي«

ها, والكبرية التي ال تُنقى  خّ يف عظامها, وهي اهلا –يعني ال نقي فيها  –ضلعُ زل أي ال مُ
 .٢»العجفاء

كوري آشكار دارد، حيوان   حيواني كه: آيد كار نمي  كردن به چهار حيوان براي قرباني(
باشد و حيوان بسيار   لنگي معلومي داشته  مرضش آشكار باشد، حيواني له  مريضي كه
  ).باشد  مغز استخوانش تحليل رفته  الغري كه

                                           
  .صحيح مسلم)  1(
  .صحيح مسلم)  2(



235  مباني اسالم 

اطراف   و سفيد رنگ است كهبهترين قرباني قوچي شاخدار، نر  :بهترين حيوان )3(
را  آن پيامبر خدا  چشمان و پاهايش سياه باشند، زيرا اين همان صفتي است كه

  : گويد مي -عنها  اهللا رضي-   عايشه. كرد پسنديد و قرباني مي مي
 .١»إن النبي ضحى بكبش أقرن, يطأ فـي سواد, ويميش فـي سواد, وينظر يف سواد«
  ).پاها و اطراف چشمانش سياه رنگ بودند  باني كرد كهقوچي شاخدار را قر پيامبر(
عنوان وقت و   روز عيد، يعني بعد از نماز عيد به  گاه صبح: زمان قرباني كردن )4(

عنوان قرباني   حيواني ذبح شود، به شود و اگر قبل از آن زمان قرباني كردن معرفي مي
  : فرمود گردد، زيرا پيامبر محسوب نمي

ة فإنام يذبحُ لنفسه, ومن ذبح بعد الصالة فقد تمَّ نسكه وأصاب سنة من ذَبح قبل الصال«
 .٢»املسلمني

عنوان   و به(  هركس قبل از نماز عيد حيوانش را ذبح نمايد، او براي خود ذبح كرده(
حيوانش را ذبح نمايد، او عبادت را  ،، و هر كس بعد از نماز)گردد قرباني محسوب نمي

  ).است  سنت مسلمانان هماهنگ شدهو با   كامال انجام داده
روز دوم و سوم بعد از عيد تأخير شود، اشكالي ندارد و   قرباني به  در صورتي كه

  :فرمود پيامبر  كه  باشد، زيرا در روايت آمده قرباني صحيح مي
 .٣»كل أيام الترشيع ذبح«
   ).قرباني كردن است) براي(تمامي ايام التشريق (

                                           
  است  را صحيح قلمداد نموده آنسنن ترمذي و )  1(
  .صحيح بخاري  2
  .مسند امام احمد 3
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  براي قرباني، هنگام ذبح رو به  شده  بايد حيوان آماده: ب استهنگام ذبح مستح  آنچه
  :و بگويد شود  قرار داده  قبله

 m  ¡  �  ~  }|   {  z  y  x  w  v

  £  ¢l  m  ®  ¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £

   ̧    ¶  µ   ́ ³  ²  ±°  ¯l ١٦٣ - ١٦٢: األنعام  
 .»هللا أكرب اللهم هذا منك ولكوا ١بسم اهللا«: و هنگام انجام ذبح بگويد

اين حيوان بخشش تو است  !اتر است، خداوند نام خدا، و خدا از هر چيزي بزرگ  به(
  ).را براي تو ذبح كردم و آن

،  شخص قرباني كننده  مستحب است كه: وكالت براي ذبح قرباني جايز است )5(
كيل خود قرار عنوان و  خودش ذبح را انجام دهد و اگر در صورتي كسي ديگر را به

 .باشد بدهد، بدون اختالف ميان فقها، وكالت وي جايز و بدون اشكال مي

: قسمت تقسيم شود  سه  به  حيوان قرباني شده  مستحب است كه: تقسيم قرباني )6(
و يك سوم پاياني   ، يك سوم ديگر براي صدقه ي قرباني كننده يك سوم براي خانواده
 :فرمود  در مورد حيوان قرباني شده ا پيامبرشود، زير مي  براي دوستان فرستاده

 .»كلوا وادخروا وتصدقوا«
  ).براي ديگران بفرستيد  عنوان صدقه  از آن بخوريد، خزن نماييد و به(

                                           
  خداوند فرموده  جا كه باشد، آن ي قرآن واجب مي در ابتداي ذبح حيوان با نص آيه  »بسم اهللا« گفتن1

  ١٢١: األنعام  m  w  v    u    t    s  r  q  pl:است
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حق قصاب از   جايز نيست كه: حق قصاب بايد از راه ديگري تأمين شود )7(
: فرمود  هك  روايت شده ، پرداخت شود، زيرا از حضرت علي حيوان قرباني شده

اش نمايم و گوشت و پوست  سرپرستي شتر قرباني شده  من فرمان داد كه  به پيامبر
ما : قصاب چيزي ندهم و فرمود  به  از حيوان قرباني شده  كه اين بدهم و  صدقه  را به آن

 .1دهيم او مي  چيز ديگري را به  غير از حيوان قرباني شده

يك شات براي قرباني : كند؟ مياي كفايت  آيا يك شات براي خانواده )8(
  كه  روايت شده چند نفر نيز باشند، زيرا از ابوايوب  كند اگر چه اي كفايت مي خانواده
 .2كردند اي قرباني مي يك شات را براي خانواده در عصر پيامبر: فرمود

، اگر كسي قصد  روز ماه ذي الحجه  با شروع ده: كند قرباني مي  آداب كسي كه )9(
كند تا وقتي   هاي خود را كوتاه مو و ناخن  است كه  باشد، مكروه  ردن را داشتهقرباني ك

 .شود قرباني ذبح مي  كه

  :اند فرموده پيامبر  است كه  امام مسلم روايت كرده  كه  چه مطابق آن
إذا رأيتم هالل ذي احلجة وأراد أحدكم أن يُضحي فليُمسك عن شعره, وأظفاره حتى «

 .٣»يُضحي
را ديديد و يكي از شما خواست قرباني كند، دست   هالل ماه ذي الحجه  كه هنگامي(
  ).مو و ناخن خود بردارد) كوتاه كردن(از 
نتواند حيواني را قرباني   كسي كه: نيابت از مسلمانان  به قرباني كردن پيامبر )10(

                                           
  متفق عليه 1
  .است  را صحيح قلمداد نموده و آن  ترمذي روايت كرده 2
  .صحيح مسلم)  3(
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هنگام  نري را قرباني كرد و شود، زيرا پيامبر كند، پاداش قرباني كنندگان عايد او مي
 : ذبح آن فرمود

ن مل يُضحّ من أمتي« مَّ هذا عني وعمَّ  .١»اللهُ
كردن را  توانايي قرباني  براي خود و كساني از امتم كه) اين قرباني را(پروردگارا (

  ).ندارند، قرباني كردم
  

   عقيقه) ب(

   تعريف عقيقه -1

م يا بيست و يكم در روز هفتم و روز چهارده  شود كه براي شاتي استعمال مي  عقيقه
  .شود و يا هر روز ديگري بعد از آن، براي نوزادي ذبح مي

  

   حكم عقيقه -2

ي او  ي تأمين نفقه وظيفه  كه  دنيا آمده  كدي است و سرپرست نوزاد بهؤسنت م  عقيقه
  :فرمود نمايد، زيرا پيامبر دارد، اين سنت را در صورت توان ادا مي  عهده  را به

لق رأسهكل غالم رهينة ب« ى وحيُ  .٢»عقيقته, تُذبح عنه يوم سابعه, ويُسمَّ
در روز هفتم تولدش براي او   اش است، كه نوزاد در گرو عقيقه) اصالح و سالمت((

                                           
  .أحمد و أبو داود و ترمذي)  1(
  .اند را صحيح قلمداد نموده اند و افراد زيادي آن وداود و نسائي روايت كردهاب 2
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  ).تراشند نهد و سرش را مي شود، بر او نام مي ذبح مي

   ي عقيقه حكمت و فلسفه -3

عال، نعمت تسهيل نعمت خداوند مت  شادمان شدن به  هاي عقيقه حكمت  از جمله
  .باشد پدر و مادر و حفظ و نگهداري او مي  زايمان و بخشيدن فرزند به

   احكام عقيقه -4

  :باشند موارد زير مي  احكام عقيقه  از جمله
سن و سالمت حيوان   در مبحث قرباني راجع به  چه آن :سن و سالمت حيوان )1(

  بايد همان شرايط در حيوان آماده شود و مي  نيز در نظر گرفته  بيان داشتيم، براي عقيقه
  .نيز موجود باشند  براي عقيقه  شده

  حيوان ذبح شده  مستحب است كه : براي عقيقه  تقسيم گوشت حيوان ذبح شده )2(
،  قسم تقسيم شود، قسمتي براي خانواده  سه  همانند گوشت قرباني به  براي عقيقه

 .شود مي  فرستاده  قسمتي براي فقرا و قسمتي براي هديه

زيرا : براي پسر دو شات ذبح شود  مستحب است كه : مستحبات روز عقيقه )3(
 .1براي حسن دو شات را ذبح نمود پيامبر

گذاري شود و بهترين نام را براي او  فرزند نام ،در روز هفتم  مستحب است كه  كه چنان
و يا معادل   ي موي سرش طال يا نقره شود و اندازه  سرش تراشيده  كه اين برگزينند و

 : فرمود شود، زيرا پيامبر  داده  ها صدقه آن

                                           
  .است  را صحيح قلمداد نموده و آن  ترمذي روايت كرده 1
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لق رأسه« ى وحيُ , ويُسمّ هِ الم رهينة بعقيقته, تُذبحُ عنه يوم سابِعِ لُّ غُ  .)١(»كُ
در روز هفتم تولدش براي او   اش است، كه نوزاد در گرو عقيقه) اصالح و سالمت((

  ).تراشند نهد و سرش را مي شود، بر او نام مي ذبح مي
فقهاي اسالمي، گفتن اذان در گوش راست  :در گوش نوزاد  گفتن اذان و اقامه )4(

او را در برابر  اند، تا خداوند در گوش چپ نوزاد را مستحب دانسته  و خواندن اقامه
معروف است، محفوظ بدارد، زيرا در روايت ) مادر كودكان(ام الصبيان   به  اي كه جني
  : آمده

 .٢»ن يف أذنه اليمنى, وأقام يف أذنه اليرس مل ترضه أم الصبيانمن ولد له مولود فأذَّ «
هر يك از شما نوزادي را عطا نمود و در گوش راستش اذان و در گوش   خداوند به(

  ).رساند او ضرر نمي  خواند، ديگر ام الصبيان به  چپش اقامه

                                           
  .است  تراشيدن سرش مكروه  دختر كه  تراشيدن سر پس مستحب است نه 1
چيزي را در مورد   را نقل كرده آننيز   "التلخيص"است و صاحب   سندي مرفوع روايت كرده  را به ابن سني آن 2

  ..است  آن بيان نداشته
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  قرآن كريم

كردار براي آخرين  تي جبرئيل درس وسيله  به  سخن اعجاز آفرين خداست كه: قرآن
ما   صورت تواتر به  ، به شده  ، در مصحف نوشته فرستاده آورش، حضرت محمد پيام

  .تالوتش عبادت است  كه  رسيده
  : شوند، از جمله ها بر قرآن حمل مي هر كدام از آن  قرآن نامهاي متعددي دارد كه

 سازد، خداوند فراهم مي ميان حق و باطل فرقان و جدايي را  اين اعتبار كه  به :فرقان
  :فرمايد در اين خصوص مي

  m  ®   ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤l ١: الفرقان 
را بر بنـده  ) يعني جدا سازنده حق از باطل(واال مقام و جاويد كسي است كه فرقان،  (

و آن را بـه گـوش   (بيم دهد ) بدان(نازل كرده است، تا اين كه جهانيان را ) محمد(خود 
  )).برساند ايشان

  در ميان دو جلد مصحف قرار گرفته  اي است كه شده  عبارت از سخنان نوشته: الكتاب
  :است  فرموده است، و در اين مورد خداوند

 m  L  K   J  IH  GF   E  D  C  B  Al ٢ - ١: البقرة   
  ).اين كتاب هيچ گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است . ميم. الم. الف(
  :فرمايد به معني بلندي و شرف است، و در اين مورد خداوند مي :لذكرا

 m  gf  e   d  cl ٥٠: األنبياء  

يـادآور خوبيهـا و نيكيهـا و همـه     (پنددهنده پرخيـر و بركتـي اسـت كـه     ) قرآن(اين (
  ).ايم نازل كرده) برايتان(آن را ) چيزهائي است كه برايتان مفيد و سودمند باشد و
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هاي گوناگون قرآن  مناسبات و حال و وضع  به  با توجه خداوند  كه اين يعني :التنزيل
  :فرمايد و متفرق نازل كرد، خداوند در اين مورد چنين مي  صورت پراكنده  را به

 m  q  p  o  n     ml ٤٢: فصلت  
  ).قرآن فرو فرستاده يزدان است كه با حكمت و ستوده است(

  .است  كر شدههاي ديگري نيز براي قرآن ذ و نام
اسـت و حـاوي     خداوند اصول هر چيـزي را در آن ذكـر نمـوده     قرآن كتابي است كه

هاي حاكم بر آسـمانها   ، سنت المثل، پند و اندرز، موعظه ، ضرب احكام، شريعت، داستان
  .باشد جهان، انسان و زندگي مي  و درون بندگان و نگاهي كلي به

̀   m c  b  a  :فرمايد مي خداوند  _   f   e  d

  i  h  gl ٨٩: النحل  
امور دين مورد (چيز  ايم كه بيانگر همه را بر تو نازل كرده) آسماني(و ما اين كتاب (

به نعمت جاويدان (رسان مسلمانان  و وسيله هدايت و مايه رحمت و مژده) نياز مردم
  ).است) يزدان 

ي  يد و اصول همهبخش  نبوت خاتمه  به  و همچنين قرآن كتاب جاويداني است كه
كتابهاي آسماني بدان منتهي شد، پس برخي را تصويب و برخي را نيز تبيين نمود، 

  :فرمايد خداوند مي
 m  _    ̂  ]   \  [  Z  Y  X  W     V   Ul 
  ٤٤: النحل

ايم تا اين كه چيزي را براي مردم روشن سازي كه براي  و قرآن را بر تو نازل كرده(
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قرآن را (و تا اين كه آنان ) كه احكام و تعليمات اسالمي است(ت آنان فرستاده شده اس
  ).بينديشند) مطالعه كنند و درباره مطالب آن 

و   فضيلت تالوت قرآن و توجه  آيات و احاديث فراواني راجع به  گفتني است كه
  :اند عنايت بدان وارد شده

¼  ½  ¾  ¿     m  Ä  Ã  Â  Á   À  :فرمايد خداوند مي

 Æ  Å   Ì  Ë  Ê  É  È   Çl ٢٩: فاطر  

دارند، و از  خوانند، و نماز را پا برجاي مي مي) قرآن را(كساني كه كتاب خدا (
نمايند، آنان چشم اميد  ايم، پنهان و آشكار، بذل و بخشش مي چيرهائي كه بديشان داده

  ).رود گردد و از ميان نمي رونق نمي اند كه هرگز بي به تجارتي دوخته
  :فرمود پيامبر: گفت  كه  روايت شده مان بن عفانو از عث

م من تعلم القرآن وعلَّمه« كُ  .١»خريُ
  ).ديگران ياد بدهد  را به قرآن بياموزد و آن  بهترين شما كسي است كه(

نْ قامَ بعرش آيات, مل يُكتب من الغافلني, «: است  در روايت ديگري فرموده و پيامبر مَ
تب  تب من املُقنطرينومن قام بامئة آية, كُ   .2»من القانتني, ومن قام بألف آية, كُ

گردد و  و عملي نمايد از غافلين محسوب نمي  از قرآن را حفظ كرده  آيه  هر كس ده(
گيرد و هركس  و عملي كند در رديف قانتين قرار مي  را حفظ كرده  هر كس صد آيه

قناطير و ثروتهاي   كساني كه( عنوان مقنطرين  و عملي نمايد به  را حفظ كرده  هزار آيه

                                           
  است  روايت كرده بخاري 1
  .اند و شاهد نيز دارد را روايت كرده أبو داود، ابن خُزيمة، ابن حبان وابن السني آن  2
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  ).گردد محسوب مي) كنند هنگفتي را در راه خدا خرج مي
  :فرمود پيامبر  كه  روايت شده بن عمرو بن عاص  از عبداهللا

قالُ لصاحب القرآن« لُ يف الدنيا, فإنَّ منزلتك عنـد آخـر : يُ رتّ اقرأ, وارتق, ورتل كام كنت تُ
 .١»آية تقرؤها

در دنيـا قـرآن را تـالوت      كـه   گونه همان: شود مي  ياور قرآن گفته  هب) در روز قيامت((
كردي، هم اكنون نيز قرآن را با ترتيل و مهارت كامل قرائت كن، زيـرا مقـام و منـزل     مي

  ).نماييد از قرآن را تالوت مي  آخرين آيه  شما در جايي است كه
  :رمودف پيامبر  كه  روايت شده -عنها  اهللا رضي - و از عايشه

ة, والذي يقرأ القرآن ويتتعتعُ فيه, « رَ َ الذي يقرأ القرآن, وهو ماهر به, مع السفرة الكرام الربَ
, له أجران  .٢» وهو عليه شاقٌّ

نيكوكار است و  ارجمند در تالوت قرآن، حذاقت و مهارت دارد، با فرشتگانِ  كه آن(
تلفظ درست  ي هدهوزبانش از ع(، تالوت برايش سخت و دشوار باشد  آن كس كه

  ).، او را دو پاداش است)قرآن  دليل عشق به  كلمات برنيايد، به
عنوان   آنان را به خداوند  كه اين براي مسلمانان هاي خداوند نعمت  و از جمله

  :است  وارث كتاب خود قرار داده

 m  ZY   X  W  V   U  T  Sl ٣٢: فاطر  
  به  براي خطاب خود برگزيد، خطابي كهها آنان را  و همچنين از ميان ساير امت

                                           
  .حديثي حسن است:  اند و ترمذي راجع بدان گفته أبو داود و ترمذي روايت كرده 1
  متفق عليه 2
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باشد و مردمان عصر امروز همانند مردم عصر  و مفيد يقين مي  ما رسيده  صورت تواتر به
دار  خود عهده دهند، زيرا خداوند و بدان گوش فرا مي  را قرائت كرده آن پيامبر

  :است  حفاظت از آن شده

 m   n  m   l  k      j  i  h  gl ٩: الحجر  
و تا روز رستاخيز آن را از (باشيم  ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده(

  )).داريم دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي
  كه اين نمايند،  بايد مسلمانان معاصر بيش از هر عصر ديگري بدان توجه  كه  چه و آن

، در  قرآن شده  به  از نظر حفظ، چاپ، نشر و ترجمه  ي كهدر كنار عنايت و توجهات
  .پيروي نمايند راستاي فهم قرآن و عمل بدان نيز قدم بردارند و از اصحاب پيامبر

را   آيه  ده پيامبر  كه  روايت شده - عنهم  رضي اهللا–بن مسعود و ابي   از عثمان، عبداهللا
ي ديگري شروع  آيه  ده  كردند به لي نميرا عم آن  آموخت و تا وقتي كه آنان مي  به

  .1علم و عمل را با هم بياموزيد  نمودند، پس شما نيز سعي كنيد كه نمي
مفاهيم قرآني تنها راه عزت و سرافرازي   حفظ و فهم قرآن، و عمل و چنگ زدن به
  .باشد امت اسالمي و پيروزي و پيشرفت آنان مي

  :فرمايد خداوند متعال مي

  m³    ²  ±      »  º  ¹  ¸¶  µ  ´l     ١٠: األنبياء  
ايم كه وسيله بيداري و آوازه و بزرگواري  نازل كرده) به نام قرآن(ما برايتان كتابي (

  )).!؟ كه سود و عظمتتان در چيست(فهميد  آيا نمي. شما است

                                           
  .بوداودسنن ا  1
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  1رعايت ادب با قرآن كريم

  :ايمطبق دستورات ذيل با قرآن كريم رعايت ادب نم  واجب است كه
  .احترام از قرآن )1(
را با  دهم و آن بدان، در پشت سرم قرار نمي  قصد اهانت و عدم توجه  قرآن را به )2(

 .كنم استعمال نمي  برم و كلمات آن را با روشي ناشايسته حمام نمي  خود به

 .دهم نمي  حاوي قرآن باشد، تكيه  كه) صندوق: امثال(  چه قرآن و آن  به )3(

 .كنم دراز نمي طرف قرآن  پاهايم را به )4(

 .پليد و چركين باشد  دهم كه قرآن را در جاهايي قرار نمي )5(

  گزارم كه اي نمي را بر طاقچه دهم، يعني آن قرآن را همراه وسايلي ناپاك قرار نمي )6(
  شده  هاي ناپاك و يا آالت لهولعب در آن گذاشته ها يا مجالتي تصويري يا لباس كفش
 .باشد

 .دهم عنوان زير نويس قرار نمي  ن را بهكنم و آ نمي  قرآن را پاره )7(

چيزي ديگر مشغول   هنگام قرائت قرآن و يا گوش فرا دادن بدان خود را به )8(
 .نمايم نمي

 .خندم كنم و نمي در اثناي قرائت قرآن و يا گوش فرا دادن بدان شوخي نمي )9(

 .دهم هايم قرار مي قرآن را در باالي كتاب )10(

 .دهم يي خود قرار م قرآن را در جاي ويژه )11(

 .گيرم براي قرائت قرآن وضو مي )12(

                                           
و ما بعد  9وزارت ارشاد و محارف اسالمي، ص : و تنظيم  تهيه -السلوك و التهذيب للصف الثاني االبتدايي 1

 .آن
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 .نشينم مي  روشي محترمانه  در اثناي قرائت قرآن به )13(

كنم و تنها  را دوال نمي گيرم و آن با رعايت ادب و احترام قرآن را در دست مي )14(
 .گيرم تا كاغذهاي آن نيفتند را در دست نمي يك طرف آن

 .من الشيطان الرجيم  اعوذ باهللا: گويم قرائت قرآن مي  در ابتداي شروع به )15(

  .الرمحن الرحيم  بسم اهللا: گويم مي  و هنگام قرائت ابتداي سوره )16(



248  مباني اسالم 

  هاي كوتاه تفسير برخي از سوره

  

   فاتحه  تفسير سوره

 m    O  N  M  L  K   J  I  H  G  F   E  D  C  B       A

   ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R   Q  P

 d  c  b   a   ̀ _  ^  l ٧ – ١: الفاتحة  

 m  B       Al :نمـايم،   هاي زيباي خداوند شـروع مـي   يعني با تمام نامm    Bl   تنهـا
تمـامي صـفات     باشد، زيرا متصف به ي عبادت مي شايسته  روايي است كه معبود و فرمان

  .باشد مي) صفات كمال(الوهيت 

m  L  Kl  داللت دارند كهر امدو نام از نامهاي خداوند متعال است و بر اين  
و سترگ است، و رحمت وي هر جاندار و بـي جـاني     خداوند صاحب رحمت گسترده

  .باشد و شامل متقين و پيرون پيامبران مي  را در برگرفته

m   G  Fl ثناگويي از خداوند از صفات كمال، پس تشكري محبت   با استفاده
  .با احترام و ادب و نزاكت براي خدا  آميز و آميخته

 mI  Hl آنـان را    رو كه ي جهانيان است، از اين معني تربيت همه  رب به
آنـان    كه اين است و  مصلحت دين و دنيا، رهنمودشان كرده  و به  ، روزي بخشيده آفريده
   .است  و از هر شري دور نموده  هر خيري توفيق داده  را به



249  مباني اسالم 

m I  Hl هـاي   ت و نعمـت و مدبر جهـان اسـ    تنها آفريننده  رو كه از اين
ي  بـرد و همـه   اسـت و در نهايـت غنـا بسـر مـي       خود را بر مخلوقاتش ارزاني بخشيده

غيـر از خـدا، تمـام موجـودات اعـم از       mIlجهانيان بدو نيازمند هستند و 
  .انسان، جن و فرشتگان

 m  P    O  Nl باشد،  صفات متعالي و كامل مي  متصف به  كسي است كه مالك
آثارش ايـن    يابد، و از جمله ي آن اقتدار و نفوذ تحقق مي وسيله  ال بهمعمو  آن صفاتي كه

نمايد، و با قوانين سرنوشت ساز  مي  دهد و تنبيه كند و  پاداش مي امر و نهي مي  است كه
همـين خـاطر     كنـد، بـه   صورتي كامل تصرف مـي   به آفرينششرعي و كيفري در جهان 
است، زيرا خداوند متعال در   نسبت داده) قيامت( روز واپسين  خداوند، اقتدار خود را به

  .دهد آنها پاداش مي  به  رساند و عادالنه سزاي اعمالشان مي  آن روز مردم را به
  m U  T  S  Rl پرسـتيم و تنهـا از تـو     تنها تو را مـي ! يعني پروردگارا

ري كنـيم، و از غيـر تـو يـا     جوييم، براي كسـي غيـر از تـو بنـدگي نمـي      طلب ياري مي
  .نماييم تو توكل مي  جوييم، و تنها به نمي

   كردار و گفتار آشـكار و نهـاني كـه     اسم جامعي است براي هرگونه) بندگي(و عبادت 
  .خداوند آن را دوست دارد و بدان راضي است

در جلب منافع و دفع مضرات تنها بر خداوند اعتماد   و استعانت عبارت از آن است كه
  .ها نيز همين است و بس ت ابدي و نجات از تمامي بديشود و تنها راه سعاد

باشد و هـدف    شده  گرفته از پيامبر  رساند كه و عبادت نيز هنگامي مفهوم خود را مي
  .از آن، كسب رضايت الهي باشد
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m Y  X   Wl خميدگي و   هيچ گونه  اي راهنمايي كن كه راه ميانه  ما را به
  را بـه   بنـده   رت است از شناخت حق و عمل بدان، كـه هم عبا انحرافي در آن نباشد؛ آن

تـرين و سـودمندترين دعـا     دعاي فوق جـامع . رساند بهشت و كرامت خدا مي  خدا و به
در نمازهايش خـدا را بـدان فـرا      رو بر انسان واجب است كه باشد، از اين مي  براي بنده

  .خواند

 m   ̂  ]  \  [l هـدايت و توفيـق كسـب    ي  وسيله  به  يعني راه كساني كه
پيـامبران، صـديقين،   : عبارتنـد از   ايـد؛ كـه   ها منت گذاشته ايمان و استقامت بر آن، بر آن

  .شهداء و صالحين

 m a   ̀ _l حـق را    كـه  -چون يهود و امثال ايشـان  ه –كساني  زغير ا
  .اند اند اما آن را كنار گذاشته شناخته

 mc  bl اند،  حق را گم كرده  هايي كه ، آنو غير از راه گمراهان و سرگشتگان
انـد و در گمراهـي و    علم و دانـش را از دسـت داده    ي كساني كه نصاري و همه: همانند

  .توانند حق را بيابند اند و نمي سرگرداني مانده
كـدام از   هـيچ   باشد كـه  هايي مي علي رغم مختصر بودنش حاوي پيام  اين سوره: و بعد
را   گانـه  است، زيرا انواع توحيد سه  اتي را در صمن نگرفتههاي قرآني چنين محتوي سوره

  :است   در ضمن گرفته

ــت   - أ ــد ربوبي ــادي(توحي ــه)اعتق ــه از جمل ــتنبا m I  Hl: ، ك  طاس
  .شود مي
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عبـادت و    عبارت است از اختصـاص خداونـد بـه     ، كه)عملي(توحيد الوهيت   - ب

 m T  S  R  Ul و تعبيــر  m    Blاژه مبــارك ي و پرســتش، و از كلمــه
 .شود برداشت مي

  توحيد اسماء و صفات، و ايـن نـوع عبـارت اسـت از اثبـات آن اوصـافي كـه         - ت
 .است  نيز براي او اثبات كرده و پيامبر   خداوند براي خود ذكر نموده

 .است   اثبات نبوت را در ضمن گرفته m Y  X   Wlتعبير  - 1

 .ردگي مي اثبات مكافات كردار را در بر m  P    O  Nl عبارت  - 2

اهل بدعت و گمراهان را  طئهاثبات قدر و تخ m Y  X   Wlعبارت  -10
 .استدان بيانگر شناخت حق و عمل ب  ، زيرا اين آيه در ضمن گرفته

اخالص عبادت بـراي خـداي    m U  T  S  Rl و باالخره عبارت  -11
  .است د جاي دادهو بي شريك را در خو  يگانه
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  ي ناس تفسير سوره

  

C B A 
 mq  p     |  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r

  g  f   e  d  c  b  a    ̀ _  ~  }

   i  hl ٦ - ١: الناس  

 
پروردگار و پادشاه و فرمـانرواي مردمـان در برابـر      مشتمل بر پناه جستن به  اين سوره

ي  ها است، و در سينه و اساس تمامي مصيبتها و فاجعه  پايه  شيطان است، آن شيطاني كه
كنـد و مـردم را بـراي     پردازد و بدي را در صورتي زيبا نمايان مي مي  وسوسه  دمان بهمر

نمايد، و كارهاي نيك را در صورتي زشـت و پليـد نمـايش     روي آوري بدان تشويق مي
هـا را بـراي آدميـزاد     ايـن وسوسـه    دارد؛ شيطان هميشـه  دهد و مردم را از آن باز مي مي
ذكر خـدا پرداخـت     به  دهد، اما هرگاه بنده مي  خويش ادامه كار و فعاليت  آفريند و به مي

دسـت    كشـد و از وسوسـه   و در برابر شيطان از خدا يـاري جسـت، شـيطان كنـار مـي     
ربوبيـت    هاي شيطان بـه  انسان در برابر وسوسه  دارد؛ پس الزم و ضروري است كه برمي

الوهيـت و فرمـانروايي     خداي مردمان پناه جويد و از او طلب ياري نمايـد، و بايـد بـه   
  .است  خاطر آن آفريده  خداوند آنها را به  خداوند پناه جويند كه

  در ميان جنيان وجود دارد در ميان انسانها نيز وجود دارد، بـه   همچنانكه  كننده  وسوسه

   m  i h g fl:همين خاطر خداوند متعال فرمود
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 ي فلق تفسير سوره
 

C B A 
 mZ  Y  X  W  V  U  T     c  b  a   ̀ _    ̂ ]  \  [

   o  n  m  l     k  j  i  h   g  f  e  dl ١: الفلق 
- ٥  

 m  Ul: برم پناه مي.  

 mW  Vl: )فالق اإلصـباح  ( و  « و هسته  ي دانه شكافنده«) فالق الحب والنوى
  .»م ده  ي سپيده شكافنده«) 

 m\  [   Z  Yl :  ،حيـوان و حشـرات    از شر تمام مخلوقات اعم از انـس، جـن
  .زهرآگين

 mb  a   ̀ _   ^l: ــر آن ــه از ش ــي   چ ــب رخ م ــر  در ش ــد و از ش   ده
  .شوند در آن وقت بسيار منتشر مي  موجودات موذي كه

mh   g  f  e  dl: در گـره   كسـاني كـه  . جادوگران، دمندگان  
  .دمند مي

 mn  m  l     k  jl: زوال نعمــت ديگــران را   حاســد كســي اســت كــه
جـويي   هاي وي نيازمند پناه پس انسان براي نجات از شر حسود و ابطال نقشه.اهدخو مي
  .خداوند است  به
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  ي اخالص تفسير سوره
 

C B A 
 m  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

   S  R  Q  P  Ol ٤ - ١: اإلخالص  

 m  D  C  B  Al  :راستين بگـو ، همراه با باوري  و آگاهانه  قاطعانه! اي محمد :
است، او ذاتي تك و تنها و داراي اسـماء حسـني     خداي مورد پرستش من يكتا و يگانه

و نظيري   در صفات و افعالش شبيه  در ذات و نه  بي شريك و بي نظير است و نه. است
  . ندارد 

 m  G  Fl :و در حاالت احتياج و نياز، تنها او مراد و مقصود است  هميشه .
خواهنـد و   او نيـاز دارنـد، نيازمنـديهاي خـود را از او مـي       شـدت بـه    بـه   خاليق همـه 

نمايند، زيـرا او داراي صـفات كامـل     موضوعات مهم و ضروري را از او درخواست مي
  حلـم او بـه    اسـت كـه    و حليمي  ي كمال رسيده درجه  علم او به  عليمي است كه: است
  ... و   هر چيزي را دربر گرفتهرحمت او   است كه  و رحيمي  ي نهايي رسيده درجه

 m  L  K   J  Il  :از كسي متولد   صفات كمال او اين است كه  و از جمله
  . است، زيرا كامال بي نياز است  و كسي از او متولد نشده  نشده

 m  R  Q  P  O  Nl: در افعـال    در صفات و نه  در ذات و نه  يعني نه
  .و نظيري ندارد  شبيه
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  ي نصر تفسير سوره

C B A 
 m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a

   w  v  u      t  sr   q  p  o  n  ml 3- 1: النصر  
باشـد، و   مـي  براي پيـامبر   - بعد از وقوع مژده -اي و فرماني  حاوي مژده  اين سوره

  .صورت مي گيرد  بنابر وقوع آن مژده  اي است كه و توصيه  همچنين متضمن اشاره
دين   مردم به  گروه  و درآمدن گروه  و فتح مكه عبارت است از پيروزي پيامبر :  همژد

بسياري از دشمنانش در زمره پيروان وي قرار خواهند گرفـت، و ايـن     اسالم، طوري كه
  .هم صورت پذيرفت  مژده

د دستور دا پيامبرش   به  خداوند بعد از وقوع پيروزي و فتح مكه  كه اين :و اما فرمان
  .او را بستايد و از او سپاسگزاري نمايد

  :وجود دارد  دو اشاره  در اين سوره : و اما اشاره
خدا را بستايد و از او طلـب بخشـودگي بـراي خـود و      مادام پيامبر   كه اين  به  اشاره

شكر و ستايش اسـت، و   كند، زيرا پيروزي از آنِ پيدا مي  امتش نمايد، پيروزي دين ادامه
  :فرمايد يخداوند م

 m cb a `l 7: ابراهيم  
  ).دهم برايتان افزايش مي  اگر سپاسگزاري كرديد، هر آينه( 

  .است  نزديك شده اجل پيامبر   كه اين :ي دوم اما اشاره
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  ي كافرون تفسير سوره
 

C B A 
 m  N  M  L     K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A

  Y  X     W   V   U  T  S  R  Q  P  O  _   ̂ ]  \  [  Z
`l    ٦ - ١: الكافرون  

در ظاهر   m  H  G  F  El :  آشكارا و صريح روشن اعالم دار كه! اي محمد

m  L     K  J . كـنم  جويم و آنان را عبادت نمي مي  و نهان از معبودات شما تبرئه
  N  Ml عبـادتي   ، زيرادهيد عبادت را براي خداوند انجام نمي  مخلصانه  رو كه از اين

عنـوان    شـود و بـه   گردد و پاداش آن باطل مي شرك باشد، فاسد و تباه مي  به  آميخته  كه

يعني شما از معبود من بري هسـتيد   m  _   ̂ ]  \l  .شود عبادت قلمداد نمي
  .و من نيز از معبود شما بري هستم
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  ي كوثر تفسير سوره
 

C B A 
 m _     ~   }     |  {  z  y  x  w    v   `

   b    al ٣ - ١: الكوثر  

   :فرمايد مي پيامبرش محمد   خداوند متعال خطاب به
 m y x w   vl   

آن   از جملـه ). ايـم  تو عطـا كـرده    ما خير و بركت فراوان و دايمي دنيا و آخرت را به(
طول و عـرض آن راه يـك مـاه اسـت، آبـش از شـير سـفيدتر و عسـل           حوض آبي كه

دارد، هـر كـس از آن بنوشـد،      هاي درخشـنده  تعداد ستارگان ظرف  تر است و به شيرين
  .شود نمي  ديگر هرگز تشنه

شـكر خـدايش     به  دهد كه او دستور مي  از منت خود بر او بحث راند، به  كه اين بعد از
  :بپردازد

  m  }    | { zl   
  .)چنين است تنها براي پروردگار خود نماز بخوان و قرباني بكن  حال كه(
، زيرا اين دو عبادت بر هر عبـادت ديگـري    داوند تنها از اين دو عبادت بحث نمودهخ

خدا محسوب مي گردند، چون نمـاز    ي نزديك شدن به برتري دارند و بزرگترين وسيله
ي تقـرب   آورد، و نحـر نيـز وسـيله    وجـود مـي    قلب و اعضا خضوع و خشوع را بـه   در

ي قرباني كردن بهتـرين امـوال و انفـاق مـال و     خداوندگار است، زيرا نحر يعن  جستن به
  . دارد  ي آن است و بدان عالقه انسان شيفته  ثروتي كه
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 ma   ̀ _     ~l :    در حقيقت بدخواهانت و دشمنانت از هـر خيـر و
  .اند و نامشان از صفحه تاريخ محو شده است اند و مقطوع النسل بركتي بريده
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  ي عصر تفسير سوره
 

C B A 
 m  B  A  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C

   Q    P  O  N  Ml ٣ -  ١: العصر  

هـر كـدام از مخلوقـات      ؛ و خداوند بـه  عصر سوگند ياد كرده  به  خداوند در اين سوره
كـس    تواند سوگند ياد كند، اما هيچ كس حق ندارد جـز خـدا، بـه    بخواهد، مي  خود كه

  انسـانها همـه    كـه   روزگار سوگند خورده عصر يعني  ديگري سوگند ياد كند؛ خداوند به
دهنـد، و   انجام مي  و بايسته  اند و كارهاي شايسته ايمان آورده  زيانمندند، مگر كساني كه

عمـل  . انـد  اند و با عمل خود آن را تصديق نمـوده  حق را شناخته  آنها كساني هستند كه
حقـوق خداونـد و     به  آيد كه صالح شامل كردارهاي ظاهر و نهان، واجب و مستحب مي

  آيـد كـه   حق و خير شامل ايمـان و عمـل صـالحي مـي      و سفارش به. بندگان تعلق دارد
دهند و يكديگر را بدان تشويق  مسلمانان در حق  همديگر چنين سفارشاتي را انجام مي

صـبر شـامل صـبر در مقابـل فـرامين الهـي و دوري از گنـاه و          نمايند، و تواصي بـه  مي
  .آيد ن در برابر مقدرات سخت و نارحت كننده ميمعصيت و همچني
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   ي بينه تفسير سوره

C B A 
 m  q  p    o  n  m   l  k  j  i  h   g  f  e  d

   b     a   ̀ _  ~  }  |  {    z            y  x   w  v  u   t  s  r
   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g    f  e  d  c

  x   w  v  ut  s         £  ¢   ¡  �  ~  }           |  {  z  y
  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §¦  ¥      ¤

    ̧ ¶  µ      ́ ³  K   J    I  H  G  F  E  D  C  B  A
   X    W  V   U  T  SR  Q  P  O  N  MLl ١: البينة -  

ني اسـت  مراد همه كسا m  j  i  h   g  f  e  dl : فرمايد خداوند مي
انـد   ين آسماني منحرف شدهيكن بر اثر فاصله زياد زماني از آكه از پيروان انبياء بوده ولي

مراد همه كساني است كه بـت يـا آتـش و    mkl اند و به كفر و شرك افتاده

بـه حـال خـود    mll  ،انـد  اند و كتـاب الهـي هـم نداشـته     ها را پرستيده مانند اين

mo  n  mlاي غيـر خـدا عبـادت نماينـد،     و بـر   كفر ورزيـده   ي كهرهاشدگان
پيغمبـري از    m  s  r  ql  واضح و فراگير، منظور از دليل واضـح  حجت و برهان

سوي   ؛ آنان را بهدارد پيغمبراني است كه مشعل آئين آسماني را فرا راه كاروان بشري مي
  كـه   فرسـتاده   خواند و قرآنـي را بـراي او   فرا مي  توحيد و يكتا پرستي و بندگي خالصانه
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ها  و از تاريكي آنان را پاك بگرداندها بياموزد، و  حكمت را بدانتا كنند را تالوت مي آن

m t  .مـراد از آن ديـن اسـالم اسـت      سوي نور و روشنايي رهنمودشان گرداند، كه  به

 v  ul ان هستند، كسـي  گفرشت  ماند و جز پاكان كه در برابر شيطان محفوظ مي

در مصـحف خداونـد اخبـار و رويـدادهاي      m zy  xl يابـد،   بدان دست نمي
رسـاند،   راه مسـتقيم مـي    حـق و بـه    انسان را به  وجود دارد كه  راست و فراميني عادالنه

بنابراين غريب و عجيب نيست اگر مطيع آن نشوند و در برابر آن سر خم نكننـد، زيـرا   

  دليلـي بـه    كه اين مگر بعد از  m    f  e  d  c   b   al  آنان اختالف پيدا نكردند

m  l  k  j  i  h شـود،   موجب اتحـاد و همبسـتگي مـي     رسد كه دستشان مي

  p  o  n   ml كـه  اين بود جز  ها امر نشده آن  ها به و انگهي در تمامي شريعت  
تنهايي و با اخالص عبادت و پرستش كنند و از بندگي براي طـاغوت سـرباز     خدا را به

نماز و زكـات را   رو از اين mq    x   w  v  ut  s   rl زنند، 
است؛ چون داراي شرفند و هر كس آن دو را انجام دهـد هماننـد آن     مخصوصا نام برده

اسـت، زيـرا توحيـد و اخـالص، ديـن و آيينـي         تمام شريعت را اجـرا نمـوده    است كه

 m        £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z ¤l  .ارزشمند و پايدار هستند
عـذاب از   m¦  ¥l گيـرد،   يعني عذاب و شدت انتقام دوزخ آنان را در بـر مـي  

آنان بدون شـك بـدترين انسـانها    ( m«  ª  ©  ¨l آنان دور نخواهد گشت، 
، زيرا آنان حق را بعد از شناسـايي، جـا گذاشـتند و خسـارتمند دنيـا و آخـرت       )هستند
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  .شدند

 m¶  µ  ́ ³  ²  ±  °   ̄  ®l)كــه  گمــان كســاني بــي
، زيـرا  )كنند ، آنان مسلّماً خوبترين انسانها هستند مؤمنند و كارهاي شايسته و بايسته مي

عنـوان    پرستش وي روي آوردند و هيچ احدي را بـه   به از شناخت خداوند دآنان بع

m  C  B  A. بهشـت ابـدي نايـل آمدنـد      شريك او قرار ندادند و در نهايت به

E  Dl انـد و بـه   بـراي خـدا انجـام داده     اي كه دت مخلصانهعبا  به  يعني با توجه  
هـاي   پـاداش آنـان در پيشـگاه پروردگارشـان بـاغ     اند،  ايمان و عمل صالح چنگ فرا زده

m  O  N  ML  K   J    I  H  G  F، بهشتي است كه جاي ماندگاري اسـت 

R  Q  Pl  جاودانـه  . آن روان اسـت ) كاخها و درختهاي(رودبارها در زير (و

خــدا از ايشــان راضــي و ايشــان هــم از خــدا ،جــا خواهنــد مانــد ي هميشــه در آنبــرا
هـايي را برايشـان    و خواسـته   د، زيرا انواع احترام را براي آنان فـراهم سـاخته  خوشنودن

دل كسـي    بـه   و نه  گوش چنين چيزي را شنيده  نهو   را ديده چشم آن  نه  كه  فراهم نموده

از آنِ كسـي  ) همه نعمـت و خوشـي  (ين ا mV   U  T  Wl است،   خطور نموده
و از معصـيت دوري گزينـد و فـرامين او را     خواهد بود كه از پروردگار خويش بهراسد

  .بهشت ابدي او دست يابد  عملي نمايد، تا به
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  ي قدر تفسير سوره
 

F E D 
 m  Q  P  O         N  M   L      K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

 U  T  S   R         b  a   ̀ _   ̂ ]     \            [  Z  Y   X  W   V
   cl ٥ - ١: القدر  

  m  E  D  C  B  Al )   ــا ارزش ــب ب ــرآن را در ش ــا ق ــدر«م ــرو » ليلةالق ف
آسـمان دنيـا     ، منظور از نازل كردن قـرآن، نـزول آن از لـوح المحفـوظ بـه     )ايم فرستاده

مناسـبت و    سـال، بنـا بـه     مدت بيسـت و سـه   را در جا آن سپس جبرئيل از آن. باشد مي
  .نازل نمود هاي گوناگون بر قلب پيامبر خواسته

 mK  J  I  H  Gl       مقام و منزلت آن شب بسيار عظيم و سترگ اسـت، زيـرا
عمل نيكـو در آن شـب از ارزش بزرگـي برخـوردار اسـت و پـاداش زيـادي عايـد آن         

  .گردد مي

 m R  Q  P  O N  Ml ب قدر از عبادت هزار ماه بهتر استعبادت در ش.  

 mY   X  W   VU  Tl  فرمـان    در آن شب فرشتگان و جبرئيل بـه
ي  ، چون ايشان سردسـته  شده  نام برده  هژطور وي  رو جبرئيل به شوند، از اين خدا نازل مي

باشد، و در شب قدر، زمين بر اثر عظمت و شرافت ايـن   فرشتگان و داراي علو مقام مي

  يعنـي شـب قـدر از هرگونـه     m\ [  Z     ^l آيد،  تنگ مي  ، بهخداوند شب نزد
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  .باشد ترين شب مي اي خالي است و سالم آفت و بدي

 mb  a   ̀ _l غروب خورشيد است تا انتهـاي آن كـه    يعني از ابتداي آن كه  
  .باشد طلوع فجر مي
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  سنت

بـاش خـواه قبـيح، و    معناي راه و روش است؛ خواه آن روش نيكـو    سنت در لغت به
  :فرمايد مي  جا كه نيز بر همين معني دالت دارد، آن از پيامبر  روايت ذكر شده

ليـه « ـيِّئةً فَعَ نَّة سَ نْ سنَّ سُ لَ هبا إىل يوم القيامة, ومَ مِ ها, وأجرُ من عَ نَّةً حسنة, فلهُ أجرُ نْ سنَّ سُ مَ
لَ هبا إىل يوم القيامة مِ نْ عَ ها, ووزر مَ رُ زْ  .١»وِ

بدان عمـل شـود، پـاداش      كس عمل نيكي را براي مردم ترسيم دهد، تا روزي كههر (
شود و هر كس عمل بدي را براي مردم ترسيم دهـد، تـا روزي    آن، نسيب او خواهد مي

  ).شود بدان عمل شود، گناه آن، نسيب او نيز خواهد مي  كه
بـراي   يـامبر و در اصطالح محدثين، سنت عبارت است از گفتار، كردار و تأييـدات پ 

قبـل از بعثـت و    و رفتار پيـامبر   اعمال اصحاب و يا روشي فطري يا عملي و يا سيره
  .باشد بعد از بعثت مي
  حـديث نبـوي اگـر بـه    :  در فتاواي خود چنين بيـان داشـته   - اهللا رحمه-  امام ابن تيميه

 نت پيـامبر آيد، بنابراين سـ  مي مطلقي ذكر شود شامل گفتار، كردار و تأييدات پيامبر
اگر حاوي خبري باشد، بايد  گردند؛ بر اين مبنا گفتار پيامبر طريق فوق ثابت مي  از سه

از   باشد، واجب است كه) واجب، حرام و يا مباح(بدان اذعان نمود و اگر حاوي قانوني 
داللـت دارنـد، بـر     -علـيهم السـالم  –بر نبوت پيـامبران    آن پيروي شود، زيرا داليلي كه

نمايند، پس خبر آنـان   بودنشان در خصوص نقل اخبار از خداوند نيز داللت ميمعصوم 
نبـوت متضـمن ارسـال      جز حق چيزي نيست و اين معني نبوت است؛ گفتني است كـه 

                                           
  .است  مسلم روايت كرده 1
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دعوت مـردم و تبليـغ رسـالت پروردگـار را بـر        ي باشد و رسول وظيفه نبي مي  وحي به
  .دارد  عهده
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  1دين هستند محور  اي كه شرح احاديث چهارگانه

((: حديث نخست ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ َ لِكُ إنامَّ لُ بِالنِّياَّتِ وَ امَ امَ األَعْ   .))إنَّ
همانا اعمال و كردار به نيت بستگى دارد، و هركس از كردارش به اندازه نيتش اجر و (

  ).برد ثواب مى
ار خـواه  حديث فوق از ارزش واال و فوايد عظيمي برخوردار است، زيرا گفتار و كـرد 

خالي از نيـت    نيت انسان بستگي دارد، پس هر عملي كه  نهان، به  كه اين ظاهري باشد يا
َ  «پـذيرد،   را نمـي  نيز آن شود و خداوند ي آن نمي انجام دهنده  باشد سودي عايد إنـامَّ وَ
 ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ گر ا پس ،)برد و هركس از كردارش به اندازه نيتش اجر و ثواب مى. (»لِكُ

انجام عملي بـر آمـد، او     به قصد رضايت خداوند و اخالص بندگي براي خداوند  به
عنوان   گردد، اما اگر هدفي دنيوي را در دل داشت و عبادت را به پاداش الهي نايل مي  به

طبـق   نيت بدي داشت، پس خداونـد   كه اين اي براي رسيدن بدان قرار داد و يا وسيله
  .نمايد نيتش با او حساب مي

ٌ ((: حديث دوم امَ بَنيِّ رَ إِنَّ احلَْ , وَ ٌ الَلَ بَنيِّ   .»إِنَّ احلَْ
  ).محققاً حالل روشن و آشكار است، و محققاً حرام روشن و واضح است(

در شريعت فراگير و پاك خود، مسايل حـالل   خداوند متعال در قرآن كريم و پيامبر
اي را  شـك و شـبهه    گيـرد، چـرا كـه    مي دل بدان آرام  كه  را طوري براي ما توضيح داده

بخواهد از   است و حرام نيز واضح و روشن است براي كسي كه  روي آن باقي نگذاشته

                                           
 )29-28(دليل المسلم المبتديء ص : نقل از   به 1
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و در ميان حـالل و حـرام كارهـايى اسـت كـه بـه       نشود،   آن دوري گزيند و بدان آلوده
كـه خـود را از هماننـدها نگـه      مسـلماني پـس   ،اى شباهت به حالل يا حـرام دارد  گونه

داشت، به حقيقت از شك و شُبهه دور گشته و دين و ناموس خود را حفظ كرده است، 
  .شود نداشت، در حرام واقع مي  و اگر كسي خود را از آن نگه

باشيم و در كردار و گفتارمـان از فـرامين     بنابراين واجب است كه تقواي الهي را داشته
ات آنـان دوري گـزينيم، و در   واضح و روشن الهي و رسولش پيروي نمـاييم و از منهيـ  

  :فرمود پيامبر  كه  حديث آمده
يبُكَ « رِ ا الَ يَ بُكَ إِىلَ مَ يْ رِ ا يَ عْ مَ   .»دَ
و آن چـه  . ، آن را رها كن و بگذارحرام است يا حالل  كه آن چه تو را به شك اندازد(

  ).اندازد بگير تو را به شك نمى
ءِ تَ ((: حديث سوم الَمِ املَْرْ نِ إِسْ سْ نْ حُ نِيهِ مِ عْ ا الَ يَ هُ مَ كُ   )).رْ

هاى مسلمانى فرد است، ترك كردنِ آن چه را كه نه مورد توجه اوست، نه  از خوبى(
  ).به او ربط دارد و نه وابسته به كارش است

هاي دين  شوند و اين حديث يكي از پايه ي اسالم داخل مي ايمان و احسان در كلمه
اگر از : شود ي از دو صفت زير متصف مييك  باشد، زيرا مسلمان به حنيف اسالم مي
تبعيت نمايد و از كردارهاي زشت دوري گزيند و  و پيامبرش شريعت خداوند

هاي  شود، و اما اگر گفته عنوان مسلماني حقيقي قلمداد مي  آنان را رها سازد، او به
دور   زشت و كردارهاي ناپسند را انجام دهد و خود را از گفت و شنودهاي بيهوده

است، و اينك   و منحرف شده  نگرداند، او از دين مستقيم الهي انحراف پيدا كرده
   .» و يده  املسلم من سلم املسلمون من لسانه«: است  در اين خصوص فرموده پيامبر
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  ).مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند  مسلمان كسي است كه( 
ا هذَ ((: حديث چهارم نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ دٌّ مَ وَ رَ هُ نْهُ فَ ا لَيْسَ مِ   .))ا مَ

كسى كه در دين ما چيزى تازه و نو آورد، آن بدعت مردود است و به دين (
  ).چسبد نمى

در قرآن و   دين كه  اي به وارد كردن هر چيز تازه  حديث فوق بيانگر اين است كه
ند تشريع خداو  هايي كه اصلي قولي و عملي براي آن يافت نشود، امثال عبادت ،سنت
صاحبش   است، آن عبادت مردود است و به  بدان دستور نداده و پيامبر  ننموده

شود و بدعت در دين جايگاهي  مي  شود، زيرا عمل وي بدعت شمرده مي  برگردانده
اميد خدا، عمل او   عملي را انجام داد، به ندارد، و اگر كسي طبق قرآن و سنت پيامبر

  .است  شده  پذيرفته
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  1ساالن هايي منتخب براي كودكان و بزرگدعا

  آداب و كيفيت دعا

  و وعده  دعا همان عبادت است و خداوند در قرآن كريم بدان دستور داده )1(
 :فرمايد مي دعاي بندگانش پاسخ خواهد داد، خداوند  به  كه  فرموده

 m  W  V  U  T   S   RQ  P  O  N  M
  [  Z    Y  Xl 60:غافر  

كساني كه خود را بزرگتر از آن . مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم: گويد مي پروردگار شما(
  ).دانند كه مرا به فرياد خوانند، خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت مي
 .شروع و پايان يابد و صلوات بر پيامبر دعا بايد با ثناگويي از خداوند )2(

 .باشد جايز و مشروع نمي دعا براي غير از خداوند )3(

 .دست دهد  بنده  در حين دعا، خشوع و خضوع به  م است كهالز )4(

نشود و بهترين اوقات را براي دعا   بايد با صرار دعا نمود و براي پاسخ آن عجله )5(
 .انتخاب كرد

براي خود، پدر و مادر، برادران، خويشاوندان، مسلمانان، همسايگان، بيماران،  )6(
اند، حكام و علما  حق من نيكي كرده در  مردگان مسلمان، هدايت گناهكاران، كساني كه

 .نمايم دعا مي

 .و يا اموال دعا نمود  خود، خانوده  نبايد هرگز عليه )7(

                                           
  1السلوك و التهذيب للصف الثالث االبتدائي ص  1
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 .اعگفتن آمين در حين شنيدن د )8(

  

  دعا و ذكر  فايده

  .خداوند  تقرب و نزديك شدن به )1(
 .آرزوهاي شخص مسلمان است  هاي رسيدن به دعا يكي از اسباب )2(

  

  1ساالن دكان و بزرگدعا و اذكاري مأثور براي كو

 قبل از وارد شدن بگويد  كه اين :توالت  دعاي هنگام داخل شدن به : 

  .»بسم اهللا, اللهم إين أعوذ بك من اخلُبث واخلبائث«
  ).برم تو پناه مي  هاي خبيث و پليد، اعم از زن و مرد، به از جن! نام خدا، الهي  به(
 دعاي هنگام خارج شدن از توالت : 

فرانك«  .»غُ
  ).طلبم ياز تو آمرزش م! الهي(
 اللهم افتح يل أبواب رمحتك«: مسجد  دعاي داخل شدن به«. 

  ).درهاي رحمت خود را بر من بگشا! الهي(
 اللهم إين أسألك من فضلك«: دعاي خارج شدن از مسجد«. 

 ).نمايم از تو فضل را مسألت مي! الهي(

                                           
 11مقرر الصف الثاني ص  1
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 باسمك اللهم أحيا وأموت«: دعاي هنگام خوابيدن«. 

 ).ميرم شوم و مي مي  نام و ياد شما زنده  به! ياله(

 نَا «: أذكار هنگام بيدار شدن از خواب اتَ ا أمَ دَ مَ عْ يَانا بَ ي أَحْ دُ هللاِ الَّذِ احلَمْ
ورُ  يْهِ النُّشُ  .»وإلَ

تمام ستايش ها از آنِ خدايى است كه پس از ميراندن ما را زنده كرده است، و (
  ).بازگشت به سوى اوست

  هرگاه يكى از شما عطسه زد، بگويد: و آداب آندعاي عطسه: 
دُ ِهللاِ( مْ ُكَ اهللاُ( :شنود بگويد برادر يا دوستى كه مى و, )احلَ محَ رْ  :و او در جوابش بگويد, )يَ
مْ ( الَكُ لِحُ بَ يُصْ مُ اهللاُ وَ كُ يْ ْدِ  .)هيَ

 سوار شدن بر مركب يدعا:» احلمد هللا الذي سخر لنا هذا وما كنا له
 .»ىل ربنا ملنقلبونمقرنني وإنا إ

كه اين مركب را در اختيار ما قرار داد در حالى كه ما است  ذاتى  آنِ حمد از(
 ).را مسخّر گردانيم، همانا بازگشت ما به سوى پروردگار است توانستيم آن نمى
 خداوند پناه ببر  هرگاه ترس شما را فرا گرفت، از شر شيطان به. 
  

 دعاهاي خوابيدن و بيدار شدن

 »هم أسلمت نفيس إليك, ووجهت وجهي إليك, وفوضت أمري إليـك, الل
رغبة ورهبة إليك, ال ملجأ وال منجى منك إال إليك, آمنـت بكتابـك : وأجلأت ظهري إليك
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 .١»الذي أنزلت, وبنبيك الذي أرسلت
جانم را به تو سپردم، و كار خود را به تو تفـويض نمـودم، و چهـره ام را بـه     ! بار الها(

ندم، و به تو اتّكا كردم، در حالى كـه بـه نعمـت هـاى تـو اميـدوارم و از       سوى تو گردا
به كتابى كـه تـو نـازل    ! الهى. عذابت بيم ناكم، به جز تو پناهگاهى و جاى نجاتى ندارم

  ).فرمودى، و پيامبرى كه تو مبعوث كردى، ايمان آوردم
نمايـد و   مـي و در آنـان فـوت     و دستانش را جمـع كـرده   2خواند و آية الكرسي را مي
  سـه  و و سـي . نمايـد  بدنش را مسـح مـي    مرتبه  و با دستانش سه  معوذات را قرائت كرده

  .3گويد را مي »اكبر اهللا«  وچهار مرتبه و سي « الحمدهللا«  مرتبه  سهو  ، سي »سبحان اهللا«  مرتبه
 ال إله إال اهللا الواحد القهار, « :دعاي هنگام غلتيدن از پهلو به پهلو در شب
 .4»ب الساموات واألرض, وما بينهام العزيز الغفارر

پروردگار آسـمان هـا و   . يكتا و قادر مطلق، وجود ندارد» بحق«هيچ معبودى بجز اهللا (
 ).زمين و آنچه در ميان آنهاست، خداوند شكست ناپذير، بسيار آمرزنده

  أعـوذ بكلـامت اهللا التامـات, مـن « :دعاي موقع هول و هراس و پريشـاني
 .5»عقابه, ورش عباده, ومن مهزات الشياطني, وأن حيرضونغضبه و

به وسيله ى كلمات كامل الهى از خشم و مجازات او، بدى بندگانش و سوسـه هـاى   (

                                           
  .اند و مسلم روايت كرده بخاري 1
 . بخاري  روايت كرده 2
  .اند بخاري و مسلم روايت كرده 3
  .است  را تأييد نموده و ذهبي نيز آن  را صحيح قلمداد نموده و آن  حاكم روايت كرده 4
  .حديثي حسن و غريب است:  اند و ترمذي راجع بدان گفته ابوداود و ترمذي روايت كرده 5
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  ).شياطين و از اينكه آنها نزد من بيايند به خدا پناه مى برم
 ينفـث ... «: اعمالي كه پس از ديدن رؤيا يا خواب بد بايد انجام گيرد

 .»ثاً عن شامله ثال
فوتى كـه بـا كمـى رطوبـت آب دهـان همـراه       [سه بار به طرف چپ خود فوت كند (

  ]).باشد
 .١» وليتعوذ من الشيطان, فإهنا ال ترضه« 
ديگـر بـدو ضـرر      كـه  سه بار از شيطان و از شر آنچه كـه ديـده اسـت بـه اهللا پنـاه بـرد      (

  ).رساند نمي
 .٢»ليتحول عن جنبه الذي كان عليه«
  ).جابجا كندپهلوى خود را (
 .٣»وال يذكرها ألحد« 
 ).در مورد آن با كسى صحبت نكند(
 احلمد هللا الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه «: أذكار هنگام بيدار شدن از خواب

 .4»النشور
تمام ستايش ها از آنِ خدايى است كـه پـس از ميرانـدن مـا را زنـده كـرده اسـت، و        (

  ).بازگشت به سوى اوست

                                           
  . متفق عليه 1
  .است  روايت كرده لممس 2
  . متفق عليه 3
  .اند بخاري و مسلم روايت كرده 4
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 .١» عافاين يف جسدي, ورد عيلَّ روحي, وأذن يل بذكرهاحلمد هللا الذي «
ها مر خدايى راست كه بـه جسـمم سـالمت بخشـيد، و روحـم را بـه مـن         تمام ستايش(

  ). بازگرداند، و به من اجازه ذكرش را داد
  

  أذكار صبح و شب

 اللهم بك أصبحنا, وبك أمسينا, « :گويد هرگاه صبح فرا رسيد، مسلمان مي
 .2»موت, وإليك النشوروبك نحيا, وبك ن

با لطف تو صبح كرديم، و با عنايت تو به شب رسـيديم، و بـه خواسـت تـو     ! بار الها(
  ).زنده ايم، و به خواست تو مى ميريم، و رستاخيز ما بسوى تو است

   اللهـم بـك أمسـينا, وبـك «: گويـد  و هرگاه شام فرا رسيد، مسـلمان مـي
, وإليك املصري  3.»أصبحنا, وبك نحيا, وبك نموتُ

رسـيديم، و بـه خواسـت تـو      صـبح كرديم، و با عنايت تو به  شامبا لطف تو ! بار الها(
  ).ميريم، و رستاخيز ما بسوى تو است ايم، و به خواست تو مى زنده
  

 اذكار پوشيدن لباس

 احلمـدُ هللا الـذي كسـاين « :گويد وقتي انسان مسلمان لباسش را پوشيد، مي

                                           
  .است  ترمذي روايت كرده 1
  .است  ترمذي روايت كرده 2
 است  را حسن قلمداد نموده و آن  ترمذي روايت كرده 3
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ل مني  وْ  .1»وال قوةهذا, ورزقنيه من غري حَ
حمد از آنِ خدايى است كه اين لباس را به من پوشانيد و بدون اينكه من قدرت و (

  ).…توانايى داشته باشم آنرا به من عنايت كرد 
 مِ اهللاِ «: دعاي هنگان در آوردن لباس  ).نام خدا  به( .٢»بِسْ
 دعاي پوشيدن لباس نو :» , نِيهِ وتَ سَ دُ أَنْتَ كَ مَّ لَكَ احلَمْ هِ اللَّهُ ـريِ نْ خَ ألك مِ أسْ

هُ  نِعَ لَ ِّ ما صُ ه ورشَ نْ رشِّ وذُ بِكَ مِ , وأعُ هُ نع لَ ِ ما صُ ريْ  .٣»وخَ
ستايش براى تو است، تويى كه اين لباس را به من پوشاندى، از تو خير آنرا مى ! الهى(

و به تو از بدى آن و بدى آنچه . خواهم، و خير آنچه را كه براى آن ساخته شده است
  ).ساخته شده است پناه مى برم كه براى آن

 دعا براي كسي كه لباس نو پوشيده است :» , , وعـش محيـداً الـبس جديـداً
 .4»ومُت شهيداً 

لباس جديدى را بپوشى، و زندگى نيكويى داشته باشى، و با شهادت از اين دنيا (
  ).بروى

  

  :اذكار خوردن غذا

 ْقُلاً فَلْيامطَع كُمدمِ : إِذَا أَكَلَ أَحقُلْبِسفَلْي هلي أَوف يإنْ نَسـمِ   :اهللاِ، فبِس

                                           
  .است  ابوداود روايت كرده 1
  .3/203، وصحيح الجامع49اإلرواء شماره : وغيره، نگا 2/505الترمذي  2
  .47مختصر شمائل الترمذي أثر ألباني ص: أبو داود والترمذي والبغوي ونگا 3
  .است  روايت كرده  ابن ماجه 4
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رِهآخو هلأَو ي1اهللاِ ف. 
مِ اهللاِ(ذا بخورد غهرگاه, يكى از شام خواست ( بگويد, و اگـر در اول غـذا خـوردن ) بِسْ

هِ (فراموش كرد بگويد  رِ آخِ لِهِ وَ ْ أَوَّ مِ اهللاِ يفِ  ).بِسْ
 دُ «: بعد از پايان غذا بگويد مْ ِ  ِ احلَْ ـريْ ـنْ غَ , مِ نِيْـهِ قَ زَ رَ ا وَ ـذَ نِيْ هَ مَ عَ يْ أَطْ هللاِ الَّذِ

ةٍ  وَّ الَ قُ نِّيْ وَ لٍ مِ وْ  .٢»حَ
سپاس خداى را كه اين غذا را به من خورانيد بدون اينكه من قدرت و توانى داشته (

  ).باشم
 بَـتَ اْ  «: دعاي هنگام افطار كردن ثَ , وَ قُ وْ ـرُ تَلَّتِ الْعُ ابْ أُ وَ بَ الظَّمَ هَ ـرُ إِنْ ذَ ألَجْ

اءَ اهللاُ  .٣»شَ
 ).ر شدند و پاداش ـ إن شاء اهللا ـ ثابت گشتتشنگى برطرف شد, رگها تَ (
  ـمَّ «: دعا براي كسي كه به ما آب دهد يا قصد آب دادن داشته باشـد اللهُ

اين قَ نْ سْ قِ مَ ني وأَسْ مَ نْ أطْعَ مْ مَ  .٤»أَطْعِ
 ).ه كسى كه مرا نوشانيدبخوران به كسى كه مرا خورانيد, و بنوشان ب! اهلى(
  مُ  «: دعاي روزه دار براي خانواده اي كه نزد آنان افطار كنـد كُ نْـدَ طَـرَ عِ أَفْ

                                           
  .2/167صحيح الترمذي: ، ونگا4/288، والترمذي 3/347أبو داود  1
  است  امام احمد روايت كرده 2
  است  ابوداود روايت كرده 3
  .است  مسلم روايت كرده 4
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ةُ  مْ املَالَئِكَ يْكُ لَ لَّتْ عَ صَ , وَ ارُ رَ مْ األَبْ كُ امَ عَ لَ طَ أَكَ , وَ نَ وْ ائِمُ  .١»الصَّ
ر شام درود روزه داران نزد شام افطار كنند, و نيكان غذايتان را بخورند, و فرشتگان ب(

 ).بفرستند
 

  اذكار منزل

  و از افـراد آن   2شـود  هرگاه مسلمان داخل منزلي شد، با ذكر و ياد خدا وارد مـي
 :كند سالم مي  خانواده

  m   ³  ²  ±  °    ̄ ®l 61:النور 
  
 گيرد مي  منزل ديگران وارد شود، اجازه  و هرگاه بخواهد به:  

 m Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á   Ì
   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍl ٢٧: النور  

هائي نشويد كه متعلّق به شما نيست، مگر بعد از اجـازه گـرفتن    وارد خانه! اي مؤمنان(
ايـن كـار   . و سالم كردن بر ساكنان آن ) با زنگ زدن يا در كوبيدن و كارهائي جز اينها(

اين دو چيـز را بـه   (ا اميد است شم). از ورود بدون اجازه و سالم(براي شما بهتر است 
 )در مد نظر داشته باشيد) هنگام رفتن به منازل ديگران رعايت و آنها را

                                           
  .است  هابوداود روايت كرد 1
 .است  مسلم روايت كرده 2
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  الَ « :گويـد  و هرگاه از منزل بيرون آمد، مـي ـىلَ اهللاِ, وَ لْـتُ عَ كَّ وَّ ـمِ اهللاِ, تَ بِسْ
ةَ إِالَّ بِاهللاِ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ  .١»حَ

ل كردم, و هيچ قدرت و تو(  ).انائى جز از طرف خدا نيستبه نام خدا, بر خدا توكّ
 

  اذكار وضو

 ٢» بسم اهللا« :گويد قبل از وضو مي. 
 دُ  «: گويد بعد از وضو مي ـهَ أَشْ , وَ هُ يْكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاُ وَ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ أَشْ

هُ  ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ اً عَ دَ َمَّ  .٣»..أَنَّ حمُ
وجود ندارد، يكتاست و شريكى براى او  »بحق«دهم كه بجز اهللا، معبودى  شهادت مى(

  ).نيست، و شهادت مى دهم كه محمد، بنده و فرستاده ى اوست
ابِنيَ  «: است  نموده  ذكر فوق اضافه  امام ترمذي اين دعا را به نَ التَوَّ لْنِي مِ عَ مَّ اجْ اللَّهُ

ينَ  رِ نَ املُتَطَهِّ لْنِي مِ عَ اجْ   .»وَ
ردان و جزو كسانى قرار ده كه كامالً طهارت مى مرا از توبه كنندگان بگ! پروردگارا(

  ).كنند و پاكيزه اند
  

                                           
  .است  ترمذي روايت كرده 1
  .است  ترمذي روايت كرده 2
  .است  مسلم روايت كرده 3
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  اذكار مسجد

 ر« :دعاي رفتن به مسجد ـوْ يْ نُ بـِ لْ ْ قَ ـلْ يفِ عَ مَّ اجْ هُ ْ اً اللَّ يفِ , وَ راً ـوْ ْ نُ ـاينِ ْ لِسَ يفِ , وَ
تِيْ نُ  ْ نْ حتَ مِ , وَ راً وْ قِيْ نُ وْ نْ فَ مِ , وَ راً وْ يْ نُ ِ ْ بَرصَ يفِ , وَ راً وْ عِيْ نُ مْ ْ سَ يلِ امَ نْ شِ عَ راً وَ وْ يْنِيْ نُ مِ نْ يَ عَ , وَ راً وْ

ظِّـ عَ , وَ راً ـوْ ْ نُ مْ يلِ ظـِ أَعْ , وَ راً وْ ْ نُ يسِ فْ ْ نَ لْ يفِ عَ اجْ , وَ راً وْ يْ نُ فِ لْ نْ خَ مِ , وَ راً وْ يْ نُ امِ نْ أَمَ مِ , وَ راً وْ ْ نُ مْ يلِ
 ِ طِن مَّ أَعْ هُ , اللَّ راً وْ نِيْ نُ لْ عَ اجْ , وَ لْ يلِ نُوراً عَ , واجْ راً وْ ـيْ نُ مِ ْ حلَْ يفِ , وَ راً وْ بِيْ نُ صَ ْ عَ لْ يفِ عَ اجْ , وَ راً وْ يْ نُ

راً  وْ يْ نُ ِ ْ بَرشَ يفِ راً وَ وْ يْ نُ رِ عْ ْ شَ يفِ , وَ راً وْ يْ نُ مِ ْ دَ يفِ , وَ راً وْ  .١»نُ
, و پايني, راست, چپ, در قلب, زبان, گوش و چشم من نور قرار ده, و باال! اهلى(

ر گردان, و ن ور را برا من بيفزا, و بزرگ گردان, و مرا مقابل, پشت و درون مرا منوّ
 ).نور عطا فرما, و در عصب, گوشت, خون, مو و پوست من نور قرار ده

  لِ اهللاِ « :مسجد  وارد شدن بهذكر هنگام ـوْ سُ ىلَ رَ الَمُ عَ السَّ مِ اهللاِ وَ , اللهـم بِسْ
تِكَ « .٢»اغفر لی ذنوبی َ محْ ابَ رَ وَ ْ أَبْ تَحْ يلِ مَّ افْ هُ  .٣»اللَّ

! اهلـى). (از گناهـانم درگـذر  ! ، خداونـدا به نام اهللا، و درود و سالم بر رسـول اهللا (
  ).درها رمحت خود را بر من بگشا

 لِ اهللاِ «: ذكر هنگام خارج شدن از مسجد وْ سُ ىلَ رَ الَمُ عَ السَّ مِ اهللاِ وَ , اللهم بِسْ

                                           
: ، شـماره ى 530، 529، 1/526، و مسلم 6316روايت شده شماره ى  11/116همه ى ايـن موارد در بـخارى  1

763.  
  .است  روايت كرده  ابن ماجه 2
  .است  مسلم روايت كرده 3
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 .١»اغفر لی ذنوبی
  ).از گناهانم درگذر! اوندا، خدبه نام اهللا، و درود و سالم بر رسول اهللا(
لِكَ  « نْ فَضْ أَلُكَ مِ ْ أَسْ مَّ إِينِّ هُ   .٢»اللَّ
  ).از تو فضل را مسألت مى نمايم! الهى(
  

 ي گناهان مجلس كفاره

 دُ أَنْ الَ إِلَـهَ إِالَّ  «: گويد در پايان مجلس مي ـهَ , أَشْ كَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ هُ انَكَ اللَّ بْحَ سُ
تُ  أَ كَ وَ رُ فِ تَغْ , أَسْ بُ إِلَيْكَ أَنْتَ  .٣»وْ

تو پاك و منزّهى، تو را ستايش مى كنم، و گواهى مى دهم كه بجز تو، معبود ! خدايا(
  ).وجود ندارد و از تو آمرزش مى خواهم و بسوى تو توبه مى كنم» بحق«ديگرى 

  

  دعاي عيادت از بيمار

 عيادت بيمار رفت، با دسـت راسـتش بـدون بيمـار را       هرگاه مسلمان به
فی, ال شـفاء اال االلهم رب الناس, اذهب البأس, اشف انت الشـ «: گويد و مي  مسح كرده

 .٤»ک, شفاء ال يغادر سقامؤشفا
                                           

  .است  روايت كرده  ابن ماجه 1
  .است  مسلم روايت كرده 2
  .است  ترمذي روايت كرده 3
   متفق عليه 4
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تـو شـفا     اي پروردگار مردم، بيماري را برطرف كـن، شـفا را فـراهم سـاز كـه     ! الهي(
خـواهم چنـان شـفايي را فـراهم      اي، جز شفاي تو شفايي وجود ندارد، از تو مـي  دهنده

  ).يماري را از بين ببردب  سازي كه
اءَ اهللاُ « رٌ إِنْ شَ وْ هُ أْسَ طَ  .١»الَ بَ
  ).است» گناهان«هيچ باكى نيست، اين بيمارى به خواست خداوند، پاك كننده ى (

يَكَ  «: گويد و مي فِ شْ ظِيْمِ أَنْ يَ شِ الْعَ رْ بَّ الْعَ ظِيْمَ رَ أَلُ اهللاَ الْعَ   .»أَسْ
  ).خواهم كه تو را شفا دهد ، مىاز خداوند عظيم، پروردگار عرش بزرگ(

ارقيک مـن كـل   بسم اهللا«: گويد و اگر بخواهد در حق وي دعاي شفا بخواند، چنين مي
  .٢»يشفيک  ارقيک, واهللا  ذيک, من رش كل نفس, و عني حاسد, بسم اهللاؤشیء ي

 و شر هر نفسي و چشمهر  تو را از هر اذيت كننده  خوانم كه نام خدا برايت دعا مي  به(
  ).دهد خوانم و خداوند شما را شفا مي نام خدا برايت دعا مي  حسودي محفوظ بدارد، به

  

 هنگام مشقت  دعا به

 »ظِيْمُ ا , الَ إِلَـهَ إِالَّ اهللاُ حلَ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ الْعَ ظِيْمُ شِ الْعَ رْ بُّ الْعَ , الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ رَ لِيْمُ
بُّ اْألَ  رَ اتِ وَ وَ مَ بُّ السَّ مُ رَ يْ رِ شِ الْكَ رْ بُّ الْعَ رَ ضِ وَ  .٣»رْ

هيچ معبود جز اهللا كه . هيچ معبود بجز خدا بزرگ و بردبار وجود ندارد(

                                           
  .است  بخاري روايت كرده 1
  .فقئغ قصشغف نقيث شسف 2
  .4/2092ومسلم 7/154البخاري  3
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هيچ معبود به جز اهللا كه پروردگار آسامن ها و . پروردگار عرش بزرگ است وجود ندارد
 ).زمني و عرش گرامى است وجود ندارد

  

 دعاي ورود به بازار

 » ِيٌّ الَ إِلَهَ إ وَ حَ هُ يْتُ وَ مِ يُ يِيْ وَ ْ , حيُ دُ مْ لَهُ احلَْ , لَهُ املُْلْكُ وَ يْكَ لَهُ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ الَّ اهللاُ وَ
رٌ  يْ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ , وَ ُ ريْ هِ اخلَْ , بِيَدِ تُ وْ مُ  .١»الَ يَ

هيچ معبود بجز خدا يكتا وجود ندارد, او رشيكى ندارد, پادشاهى و ستايش از (
او زنده مى كند و مى مرياند, و او زنده ا است كه هرگز نمى مريد, نيك . استآن او 

 ).و بد در دست اوست, و او بر هر چيز تواناست
  

 دعا براي كسي كه به تو نيكي كرده است

 » ًا ريْ اكَ اهللاُ خَ زَ  .٢»جَ
  ).خداوند به شام جزا خري عطا فرمايد(

الِكَ بَ  «: دعا براي طلبكار، هنگام پرداخت بدهي  مَ لِكَ وَ ْ أَهْ كَ اهللاُ لَكَ يفِ   .٣»ارَ
  ).خداوند در خانواده ات و مالت بركت اندازد(

                                           
ا حسـن  آنـر 152/ 3و در صـحيح الترمـذي   2/21وألباني در صحيح ابن ماجه  1/538والحاكم  5/291الترمذي  1

  .دانسته است
  .2/200وصحيح الترمذي 6244صحيح الجامع : ، ونگا2035الترمذي شماره ى  2
  .است  روايت كرده  ابن ماجه 3
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  از دعاهاي نماز

 از ابوبكر صديق نخـدمت پيـامبر   كـه   روايت شده   اي : عـرض كـرد
اين دعا را : فرمود پيامبر. را در نماز بخوانم آن  كه  من ياد بده  دحايي را به! رسول خدا

 : بخوان
ـ « ةً مِ رَ فِ غْ ْ مَ رْ يلِ فِ اغْ , فَ بَ إِالَّ أَنْتَ نُوْ رُ الذُّ فِ غْ الَ يَ , وَ اً ثِريْ امً كَ لْ ْ ظُ يسِ فْ تُ نَ لَمْ ْ ظَ مَّ إِينِّ هُ كَ اللَّ نْـدِ نْ عِ

يْمُ  حِ رُ الرَّ وْ فُ نِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَ ْ محَ ارْ  .١»وَ
گناهان مرا نمى  من بر نفس خود بسيار ظلم كردم, مهانا غري از تو كسى ديگر! اهلى(

بخشد, پس از جانب خود مرا مورد آمرزش قرار بده, و بر من رحم كن, مهانا تو بخشنده 
 ).و مهربان هستى

                                           
  .4/2078ومسلم  8/168البخاري  1
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  ، اخالق و آداب پيامبر يرهس

 پيامبر 1ي سيره

 تولد پيامبر

واال   طـور عـام بـه     عرب به  جهان گشود كه  منش چشم به اي بزرگ از خانواده پيامبر
رهبري آنان براي تمامي اعراب، فصاحت گويش، رفتار نيكو، بلنـد همـت،   بودن نسب، 

دسـتان، سـخاوت، شـجاعت و اسـب سـواري آنـان اقـرار         مهرباني بـا ضـعيف و تهـي   
  .ي قريش است ي هاشمي از قبيله ، خانواده نمودند، اين خانواده مي

سـال عـام    مـيالدي موافـق بـا    570، دوازدهم ربيع االول سال  در روز دوشنبه پيامبر
  .متولد شد  الفيل، در شهر مكه

  

  نسب پيامبر

  بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كـالب بـن مـره     محمد بن عبداهللا
بـن    بـن مدركـه    ي بن غالب بنفهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمهؤبن كعب بن ل

  .الياس بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان است
  .شود متصل مي اسماعيل  به نسب پيامبر

  .باشند يكي از اشراف عرب مي  دختر وهب قريشي نسب است كه  و مادر ايشان، آمنه
  

                                           
  11-1دليل المسلم ص : نقل از  به 1
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  پيامبر  شروع نزول وحي به

  پرداخـت كـه   راز و نيـاز مـي    كرد و با خـدايش بـه   عبادت مي »حراء«در غار  پيامبر
اند و فشـرد و رهـايش   ي خـود چسـپ   سينه  جبرئيل همراه آياتي وارد غار شد و او را به

در جـواب   و پيـامبر . »بخـوان «: گفت بار تكرار نمود و هر بار مي  اين كار را سه. كرد
 : اين آيات را تالوت كـرد  سرانجام بار سوم، جبرئيل. »خواندن بلد نيستم«: فرمود مي
 m  p  o n  m  l  kl ١: العلق  
بخـوان بـه نـام    ) را بياغـاز و  آن. شـود  بخوان چيزي را كه به تو وحي مي! اي محمد((

  ).آفريده است) همه جهان را(آن كه . پروردگارت
  .اين سرآغاز وحي و نزول قرآن گرديد

  

  سوي دين اسالم  دعوت مردم به

فـرا   اخـالص بنـدگي بـراي خداونـد      مردم را بـه   طور مخفيانه  سال به  سه پيامبر
سـوي بنـدگي     ارا مردم را بـه خواند، سپس بعد از آن دعوت را اعالن ساخت و آشك مي

  مردم را بـه   يوستهسال پ  نمود و تا ده و حذف ساير خدايان دعوت مي  براي خداي يگانه
بر او واجب گرديـد و    گانه خواند و بعد از آن نمازهاي پنج پرستي فرا مي توحيد و يگانه

ر وي صادر شـد  ب  مدينه  نماز را برگزار نمود، سپس فرمان هجرت به  سال در مكه  تا سه
وفات فرمود، اما  ساير امورات شريعت واجب گرديدند و بعد از آن پيامبر  و در مدينه

دين اسالم را پابرجا گذاشت و تمامي امـورات    جانان تسليم فرمود كه  در حالي جان به
مردم ياداور شد و آنان را بدان فرا خواند و مسايل بد و زشـت را نيـز     نيك و خير را به

  .و مردم را از ارتكاب آن برحذر داشت .م نمودترسي
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  1اخالق و آداب پيامبر

 مند پيامبر اخالق عالي و آداب شكوه عبارت زيـر بـراي شـما ترسـيم       را به
  مندي آراسـته  هاي عالي و آداب شكوه تمامي اخالق  خود را به پيامبر  كه اين :نمايم مي

  بود كه  ان الگويي كامل براي بشريت ظهور كردهعنو  اند، و به در قرآن كريم آمده  بود كه
 .كنند وي اقتدا مي  افراد فاضل و داراي آداب ارزشمند به

 اخالق كريمانه  گونه قرآن كريم هيچ  دانيد كه كنم شما نيز مانند من مي فكر مي  
ا و مـردم ر   را اعالم داشته ي آن جاي ويژه  كه اين مگر  و آداب ارزشمندي را جا نگذاشته
 .است  براي آراستن بدان تشويق نموده

 هـايي همچـون   اي را در خصوص رهنمود براي اخالق اگر در قرآن كريم آيه :
... عهد و پيمـان و    صبر، شكيبايي، بخشش، شجاعت، عدالت، راستي، حيا، زهد، وفا به

نان ، چها در شخصيت پيامبر تمامي آن اخالق  يابيد، پس با قاطعيت اعالم دار كه را مي
بعد از او در هيچ شخصـيتي چنـين جايگـاهي بـدان       قبل و نه  نه  كه   انعكاسي پيدا كرده

 .است  شده  نداده
 مردم را براي دنبال كردن آداب زيبا   يابيد كه هايي را مي اگر در قرآن كريم آيه

  بـه   ي مسكوني ديگران، مجادله خانه  گرفتن براي ورود به  اجازه: كند، امثال راهنمايي مي
ي صـدا در   اي با مخالفين و يا طبق نياز بلنـد كـردن و پـايين آوردن انـدازه     نحو شايسته
خـود را بـدان    پيـامبر   ي سخني براي مردم، پس با يقـين اعـالم دار كـه    هنگام عرضه

 .است  بود و هرگز از آن غافل نمانده  آراسته

                                           
  .حسين  شيخ ازهر محمد خضر: ي  نوشته "و خاتم النبيين  محمد رسول اهللا "نقل از كتاب  به 1
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 پيامبر  گويم كه رو نمي اين سخن را تنها از آن و مبلغ قـرآن    ن بودهمبلغ قرآ
توصـيف    بر آن بـه   اضافه  مند و اخالق زيبا بيارايد، بلكه آداب شكوه  هم بايد خود را به
 :فرمايد مي  جا كه آن ،نمايم نيز استناد مي قرآن براي پيامبر

 m   o  n  m     l  kl ٤: القلم  
  ).هستي) يعني صفات پسنديده و افعال حميده(تو داراي خوي سترگ (
 نماييـد،    را مطالعـه  اگر آن  نمايم كه هاي صحيح سنت استناد مي كتاب  سپس به

قلب و درون   ي آن بزرگوار مسايلي را خواهيد يافت كه و آداب تابنده  از اخالق كريمانه
 .درخشد شما بدان مي

  

  با قضاياي مهم رويارويي پيامبر

 گذارد قدمهايش را بر زمين مي  با قاطعيت و بدون دلهره. 
 كند ها را تحمل مي و با شكيبايي و دور از تزلزل، مشكالت و سختي. 
     ي پيـامبر  مواجهـه   براي اثبات اين مـدعا كـافي اسـت بـه    بـا اذيـت و آزار

در   سختي و مشـكالتي اسـتناد ورزيـم كـه      نماييم و همچنين به  اشاره  مشركين در مكه
ها جـز تصـميم    زار و آن سختيآن اذيت و آ  شدند، كه مي پيامبر  برخي غزوات متوجه

  .ننمود  اضافه شخصيت پيامبر  و نيرو و قدرت، چيزي ديگر را به  قاطعانه
  

  تواضع و فروتني پيامبر

 پيامبر     بدون تظاهر و تكلف، مردي بسيار متواضع و فـروتن بـود، برخـورد
  تهايشان با مستضعفين و بيچارگان بعد از هجرت و پيروزي بر دشمنان و در آمـدن دسـ  
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خواند و  تنهايي خدا را مي  به  در مكه  دين اسالم همان برخوردي بود كه  ي مردم به دسته
 .رساندند او اذيت و آزار را مي  به  سفيهان مكه

  

  اخالق و رفتار معروف پيامبر

 پيامبر نشست و براي نشستن در صدر مجلـس   ي نهايي مجلس مي در نقطه
 .نمود اقدام نمي

 رانـد تـا كسـي گمـان نبـرد كـه       لس در حد كافي سخن ميبا تمامي اهل مج  
 .باشد تر مي محترم ديگري از نظر پيامبر

 هاي ديگران گوش فـرا   حرف  كرد و تا پايان سخن به سخن كسي را قطع نمي
 .داد مي
 كشـاندن دسـت خـود      نمـود، او هرگـز اقـدام بـه     مـي   وقتي با كسي مصافحه
 .باشد  خود را كشيدهطرف مقابل دست   كه اين كرد، مگر نمي
 طـرف مقابـل رويـي      كه اين تافت مگر و روي خود را از مخاطب خود برنمي

 .باشد  برتافته
 پيامبر: گويد انس بن مالك مي  داراي بهترين اخالق بود و كسي همچون او

  به  جا كه ساخت تا آن برخورد گرم و صميمي را فراهم مي  شود، ايشان با همه يافت نمي
را ) گنجشـك (نغيـر  ! اي ابـوعمير .(»يا ابا عمري ما فعل النغري«: گفت ك من ميبرادر كوچ

  ).چكار كردي

  پارسايي پيامبر

 پيامبر كرد و زينـت و   با كاالهاي دنيا در نهايت زهد و پارسايي برخورد مي
او رويـي    بـه  - بعد از فتح مكه  ويژه  به-دنيا   گاه كه زيورآالت دنيا او را فريب نداد و آن
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 .وجود نياورد  ي منزل ايشان به تحولي در خوراك، پوشاك و اثاثيه  گونه آورد، هيچ

 پيامبر  از روزي كه: گويد مي -عنها اهللا رضي-  اينك عايشه هجـرت    مدينه  به
روز پشـت سـر هـم از نـان       ي ايشان هرگز سـه  وفات يافت، خانواده  نمود تا روزي كه

 . 1نكرد  گندم استفاده

 ي پيـامبر  ي خـانواده  ي غـذاي روزانـه   جـرم يكـي از دو وعـده   ال : و گفت 
 .است  خرماي خشك بوده

 در اطاق پيامبر  فرشي را كه از جرم و پوست   بودم پالسي بود كه  پهن كرده
 .بود  شده  تهيه

        عمـربن    كـه   و امام بخاري در جـامع صـحيح خـود بـراي مـا روايـت كـرده
بـه  و   بـر حصـيري دراز كشـيده    پيـامبر   هوارد شد، در حالي كـ  بر پيامبر خطاب

 حصير بـر بـدن پيـامبر     كرد كه  مشاهده ، وقتي عمربالشتي پوستين تكيه زده است
دنيـا را    از خداوند طلب كن كه! اي رسول خدا: فرمود پيامبر  ، خطاب به تأثير گذاشته

خـدا    در حالي كه  شده  ها گسترده بر روي امتت بگشايد، زيرا دنيا براي روميان و فارس
  : بود، نشست و گفت  داده  تكيه  كه پيامبر. پرستند را نمي

 و»أن اولئک قوم قد عجلوا طيباهتم فی احلياة الدنيا! اوفی هذا انت يا ابن اخلطاب«
در   باشيد؟ زيرا آنان ملتي هسـتند كـه    پنداري داشته چرا بايد چنين ! اي فرزند خطاب(

  ).اند نموده  يابي بدان عجله اند و براي دست چشيده دنيا لذايذ خود را 
  

                                           
 .است  بخاري روايت كرده 1
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  مهر و شفقت پيامبر

 پيامبر داراي قلبي پر از مهر و محبت بود. 

 داشت را دوست مي كرد و آن او شفقت را تأييد مي. 

 اي شاداب و رويي مهرآميز بود داراي چهره. 

 ان هرگز با دسـت   كه اين و روش وي معروف و مشهور است،  در سيره  چه و آن
گـاه زنـان و    و هـيچ   جهـاد مشـغول باشـد     خود كسي را نزد مگر وقتي در راه خـدا بـه  

 .زد كاران را نمي خدمت

 اي از رحمت و شفقت پيـامبر  و اينك مالك بن حويرث نمونه    را بـراي مـا
آمـديم و   اي جوان هم سن و سال خـدمت پيـامبر   ما دسته: گويد نمايد و مي بازگو مي

مـا آرزوي    ر خـدمت وي بـاقي مانـديم، ايشـان فهميـد كـه      براي مـدت بيسـت روز د  
  ايم؟ وقتي بـه  كساني را جا گذاشته  چه  رو از ما پرسيد كه ايم، از اين ي خود كرده خانواده

 : مهربان و با شفقت بود، فرمود  او خبر داديم كه

 .»ارجعوا الی اهليكم فعلوهم و مروهم و صلوا كام رأيتمونی اصلی«
آنـان بياموزيـد و فـرامين را      بازگرديـد، آداب دينـي را بـه    شاوندان خودميان خوي  به(

  ).ام من خوانده  برايشان توضيح دهيد و طوري نماز بخوانيد كه
،  بايد غير از ايـن واقعـه   .»مهربان و با شفقت بود«: گفت در مورد پيامبر  مالك  كه اين

گفـتن چنـين كالمـي در حـق وي       بهاو را   باشد كه  كرده  مشاهده رفتاري را از پيامبر
  .نمايد وادار مي

 ي بشاش پيامبر و چهره رويي خوشبراي   مداركي كه  و از جمله   در هنگـام
بـن    ترمذي در جامع خـود از عبـداهللا    شود، روايتي است كه مي  رويارويي با مردم، ارائه
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لبخندكنان بـا مـردم    ري پيامب اندازه  ام به كسي را نديده: گويد مي  كه  جزء روايت كرده
 .برخورد نمايد

 ام،  ديـن اسـالم مشـرف شـده      به  از زماني كه: يدوگ بجلي مي  جرير بن عبداهللا
باشم، و هر   از او درخواست نموده  است، كه  چيزي را از من منع نكرده گاه پيامبر هيچ

 .1شد ديد، با تبسم و لبخند با من روبرو مي مرا مي  وقت كه

 

  پيامبرحلم و گذشت 

 پيــامبر كــه ايــن داراي اخالقــي پــر از حلــم و بردبــاري بــود و بــا وجــود  
  .نمود مي  توانست انتقام بگيرد، اما عفو و گذشت را پيشه مي

  كـه  ايـن  گرفت، مگـر  براي خود انتقام نمي گاه پيامبر هيچ  كه  در صحيح بخاري آمده
  .2گرفت خاطر خدا انتقام مي  به  شد كه هاي الهي مورد اهانت واقع مي يكي از حرام

 عفو و گذشت پيامبر  حوادث مربوط به بر بردباري وي داللـت    كه  چه و آن
و هـم اكنـون داسـتاني را    . شـوند  وفور يافت مي  به  هاي حديث و سيره دارند، در كتاب

انـد، و آن   را روايـت كـره   امام مسلم و ساير بزرگان محدث آن  كنم كه براي شما نقل مي
گيـر   و اصـحابش را غافـل   خواسـتند پيـامبر   مـي   هشتاد مرد مسلح از اهل مكه:  هك اين

رو از طرف كوه تنعيم بر وي وارد شدند، اما آنان اسير  نمايند و آنان را اسير كنند، از اين
ي آنـان را   از آنان درگذشـت و همـه   پيامبر  واقع شدند كه شدند و در دست پيامبر

  : فرمايد مي  جا كه ، آن كرده  اين داستان اشاره  به و قرآن كريم نيز. عفو كرد

                                           
  .است  را آورده بجلي آن  بخاري در باب مناقب جرير بن عبداهللا 1
 ).10/524(فتح الباري   2
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 m    ON  M  L  K   J  I  H  G  F  E  DC  B   Al 
  ٢٤: الفتح

دسـت كـافران را از   ) و در زير پنجـه دشـمن  (او همان كسي است كه در درون مكه (
بـر  شـما را  ) در جنگهاي قبلـي (شما، و دست شما را از ايشان كوتاه كرد ، بعد از آنكه 

  ).بيند هرچيزي را كه بكنيد آنان پيروز گردانيده بود، و خداوند مي
 ي پيامبر و در سيره هـاي افـراد غريـب     در برابر ناشكيبايي  معروف است كه

همـراه  : گويـد  انـس مـي  . نمـود  مي  هايشان صبر و استقامت را پيشه در گفتگو و خواسته
هايي زبـر و خشـن را    نجراني با حاشيهردايي  پيامبر  رفتم در حالي كه راه مي پيامبر

  طرف خود كشيد، وقتي به  ما رسيد و با شدت عباي او را به  بود، يك اعرابي به  پوشيده
  اطراف زبر و خشن ردا بر گردن وي تـأثير گذاشـته    نگاه كردم، ديدم كه گردن پيامبر

نـزد    من بدهند كه  از آن مال خدا به  كه  فرمان بده! اي محمد: سپس اعرابي گفت. است
  يش را بـرآورده  خواسته  وي نگاه كرد و دستور داد كه  با لبي خندان به پيامبر. تو است
  .1نمايند

  دستي پيامبر  بخشش و گشاده

 دستان پيامبر بودند و بـراي بـاال     هاي خير باز و گشاده براي بخشش در راه
 .نمود بود، انفاق مي  او داده  به خداوند  ي خدا از اموال و ثروتي كه داشتن كلمه نگه

 پيامبر بخشـيد، ابـن عبـاس    نيازمنـدان و مسـافران مـي     اموال خود را به 
ترين مـردم در راه خيـر بـود، و بيشـترين جـود و كـرم        بخشاينده  رسول اهللا: گويد مي

                                           
  .اند نقل كرده) 2/730(و مسلم از انس ) 10/75(بخاري  1
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رسـيد، و جبرئيـل هـر شـب در      او مـي   جبرئيـل بـه    گاه كه ايشان در ماه رمضان بود، آن
حقيقـت سـرعت سـخاوت      نمود؛ بـه  مي  آمد و قرآن را با او مدارسه نزد وي مي رمضان
  .در خير و احسان از باد شديد، بيشتر بود پيامبر

  

  شجاعت پيامبر

 پيامبر  قـدم بـود،    مـردي شـجاع و پـيش    ،دسـتي   در كنار بخشش و گشـاده
، مـا بـا   گشت رسيد و پيكار داغ مي سختي مي  هرگاه جنگ به: گويد مي حضرت علي

ي او از  انـدازه   كـس بـه   هـيچ   شـد كـه   نموديم، و چنان مي از خود محافظت مي پيامبر
 1.بود تر نمي دشمن نزديك

 بايد به  سوي حق دعوت نمايد، الزم و ضروري است كه  مردم را به  كسي كه  
 .قدم باشد شدگان، شجاع و پيش ي شدت و سختي دعوت اندازه

 عظمت حق و مخالفت آن با ملت، عادات و رفتار  ي اندازه  و همچنين بايد به
 .باشد  آنان، صالبت و استقامت داشته

 اگر خداوند    براي رويارويي با سختي و مشكالت، شـجاعت و آرامـش را
بيشترين سـهم را در ايـن بـاب     پيامبر  ، پس بعيد نيست كه قرار داده در قلب پيامبر

 .باشد  داشته

 پيامبر  ربي كهتر از امت ع زيرا امتي سركش انذار آنـان پرداخـت، يافـت      به
كشـاند و   نيسـتي مـي    رفتـار باطـل آنـان را بـه      شود، و دعوت اسالم دعوتي بود كه نمي

                                           
 .اند از علي روايت كرده) 13/257(بغوي در شرح السنة ) 1/165(امام احمد در مسند  1
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  گرداند كه گفت و بسياري از عادات و روشهاي آنان را باطل مي معبوداتشان را ناسزا مي
  رزوهـاي نفسـاني بـه   دنبـال كـردن آ  از مخالفت داشت، و آنان را  با شريعت خداوند

  .سوي پيروي كردن از حق و عمل بدان فرا خواند
  

  حياي پيامبر

انسـان را بـراي دوري از اعمـال      حقيقت حيا عبارت است از رفتاري كه: اند علما گفته
  .1نمايد صاحب حق تشويق مي  زشت و عدم كوتاهي در انجام رساندن حق به

 پيامبر فهميـدم از اخـالق اسـالم      كـه بـر اخـالق حيـايي بـود       شده  سرشته
  : باشد مي
 .»لكل دين خلق و خلق االسالم احلياء«
  .2)خود دارد و اخالق دين اسالم حيا است  هر ديني اخالق مخصوص به(

  .٣»احلياء ال يأتی اال بخري«: فرمود پيامبر  كه  و از عمران بن حصين روايت شده
  ).حيا جز خير و نيكي پيامدي ديگر را ندارد(
  انسان هرگز با ديگـران    اين است كه  پيامدهاي اين اخالق كريمانه  از جملهو

 .براي آنان ناخوشايند باشد  نمايد كه چنان رفتار نمي

 هرگـاه عمـل زشـتي را در مـورد       و يكي ديگر از پيامدهاي حيا اين است كه

                                           
  ي امام بووي، باب الحياء لصالحين، نوشتهرياض ا 1
در سنن   ؛ و ابن ماجه سند مرسل روايت كرده  به از پيامبر  بن ركانه  از زيد بن طلحه) 2/905(مالك در موطأ  2

  .است  نقل كرده بن يحيي از زهري از انس از پيامبر  از طريق معاويه) 2/1399(خود 
  . متفق عليه 3
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عمومي از آن در خطابي   كند، بلكه ديگران براي وي نقل نمايند، هرگز نام او را ذكر نمي
  : فرمود پيامبر  كه  گونه نمايد، همان عمل زشت نهي مي

 .١» ما بال اقوام يشرتطون رشوطا ليست فی كتاب اهللا«
  ).است  در كتاب خدا ذكر نشده  گيرند كه چرا كساني شرايطي را در نظر مي(
  

  بود  او عطا نموده  به خداوند  متانت و هيبتي كه

 پيامبر  ،داشـت، در دل    شفقت، مهرباني، برباري و حيايي كـه با تمام تواضع
هرگـاه    كه  بود، در توصيف مجلس ايشان آمده  اطرافيان خود داراي متانت و هيبتي ويژه

بر سرشـان    دادند، انگار پرنده پرداخت، همنشينان ايشان چنان گوش فرا مي سخن مي  به
 .است  ايستاده

 پرداختند مي سخن  شد، همنشينانش به و هرگاه ساكت مي. 

 زد پرداخت، تا پايان سخنانش هيچ احدي حرف نمي سخن مي  و هرگاه به. 

  m  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Ál ٢١: األحزاب  

پيغمبـر خـدا بـراي شـما     ) شيوه پندار و گفتار و كـردار (سرمشق و الگوي زيبائي در (
  ).است

 در را هيم بسيار با ارزشـي باشد، اما معاني و مفا هرچند داراي الفاظي اندك مي  اين آيه
 .است  گرفته ضمن

 پيروي از پيامبر  ما را به است  راهنمايي كرده. 

                                           
  . متفق عليه 1
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 پيـامبر   كـه   و بيان داشته    حـال و وضـعي    داراي مـنهج و روشـي شايسـته ،
چنـين    هـا بـه   ساير انسـان   باشد كه شريف، سخناني پاك و ارزشمند و اعمالي فاضل مي

  .اند مقامي دست نيافته
  

  گردد اقتدا بدان سنت محسوب مي  ي كهافعال

داراي دو   هاي شريف و كردارهاي ارزشمند بنگريم، خواهيم دانست كـه  ويژگي  اگر به
  :باشند قسم مي

 است  براي اقتدا بدان فرماني صادر نشده  كه يكي آن. 

 در چارچوب اختيار انسان نيست  كه اين خاطر  آن هم يا به. 

 خداوند  د كهباش نعمتي خدادادي مي  بلكه است  ي خود عطا نموده بنده  به. 

  ي ايشان، نسب شريف و خبرگي بيانات آن بزرگوار امثال زيبايي چهره. 

 زن  باشد، امثال جمع ميان نه هاي مخصوص ايشان مي از ويژگي  كه اين و يا. 

 سرشت و طبيعت ويا عادات وي تعلق دارد و معني تشـريع در    به  كه اين و يا
گردد، امثال نشستن و يا ايستادن ايشان در بعضي اماكن و خـوردن برخـي    نميآن ظاهر 
 :ورزيد و گفت از خوردن سوسمار امتناع مي  كه ها و پرهيز از بعضي ديگر، چنان خوراك

  .1« ليس بحرام و لكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه«
از خـوردن آن   حرام نيست، ولي چون سوسمار در سرزمين ملت ما وجود ندارد، من(

  ).آيد خوشم نمي

                                           
   عليه متفق 1
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 افعال پيامبر بـر مبـاح     گيرند، هرچنـد كـه   وقتي در رديف اين قسم قرار مي
  باشـد كـه   ي زير نمي باشد و شامل آيه وي واجب نمي  بودنشان داللت دارند، اما اقتدا به

 :فرمايد مي خداوند

 m  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Ál 

 افعال و احوال اختياري پيامبر  هب  ي فوق اين است كه مراد از آيه طبيعـي    نه
 .و عادتي ايشان اقتدا شود

 پيـامبر   دليلي بر تخصـيص آن بـه     آيد كه و همچنين شامل افعالي نمي  وارد
 .باشد  شده

 پيامبر  در انجام عباداتي كه از  خداوند انجـام داده   براي تقرب و نزديكي به ،
 .كنيم يت مينماييم و از او تبع ايشان تقليد مي

 نمـاز، روزه : در خصوص عباداتي همچون  بنابر اين الزم و ضروري است كه  ،
خداوند متعال انجام   قصد تقرب و نزديكي به  به پيامبر  حج و اذكاري تحقيق شود كه

براي برپايي آن، آگـاهي   ي تالش پيامبر ها و اندازه است تا از كيفيت و اوقات آن  داده
 . يابيم

 كار انسان از اختالط با بدعت و يا انجام دادن عبادتي در غيـر جـاي    و با اين
 .شود افراطي روبرو نمي  گونه ماند و در دين با هيچ خود در امان مي

 و سـنت پيـامبر    سـيره   كـه   بدعت از طريق كساني وارد دين شده   را چنـان
  .بتوانند عبادات صحيح را از باطل، جدا سازند  اند كه ننموده  مدارسه
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  پيامبر  هايي براي اقتدا به نمونه

 پيامبر خود را مهيا  در سرنوشت او ثبت شده  براي رويارويي با مصايبي كه ،
 .ساخت مي

 لـرزه   بـه   كوه  نمود كه مي  و در هنگام رويارويي با آن، چنان شكيبايي را پيشه  
 ..شد ماند و متزلزل نمي آمد اما او ثابت قدم مي در مي

 و ارجمند از پيامبر  ار در اين اخالق برجستهمنين پايدؤم و به  پيروي نموده  
 .اند او اقتدا كرده

    دسـتي و از   پس با عزمي محكم و استوار، و نهايت شـكيبايي در برابـر تنـگ
 .دست دادن فرزندانشان ايستادگي نمودند

 و همچنين پيامبر سوي توحيد و يگانه  در راه دعوت و فرا خواندن مردم به  
 .نمود و اذيت آزار مهيا مي  ستي، خود را براي رويارويي با انواع شكنجهپر

 تـأثيري    گونه متحمل آزار زيادي از طرف مشركين شد و هيچ  در مكه  كه چنان
 .بر تصميم قاطع ايشان نگذاشت

 هاي صـورت، شكسـتن دنـدان و زخـم لـب پـايين        زخمي  به  عنوان نمونه  به
خوانـد،   ها نماز ظهر را با نشستن مي بر اثر آن زخم نيد كه ي احد نگاه ك درغزوه پيامبر

 :اما روز بعد دشمن را طلب نمود و گفت

 اند، كسي ديگر با ما بيرون نيايد ديروز همراه ما بوده  جز كساني كه. 

 ي رفيع و ارزشمند پيامبر ي اين قسمت از سيره مدارسه   باعـث بـرانگيختن ،
 .شود گران مي شناس و اصالح همت دانشمندان دين

      در   زيرا رضايت خدا و اظهار حق و فضايل اخالقـي تنهـا هـدفي اسـت كـه
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 .كنند زندگي خود دنبال مي

 هاي مختلف از پيامبر و همچنين در ايجاد ارتباط با افراد و جماعت  پيروي
 .شود مي

 نمود و برخورد مي  با مهرباني و نيكوكاري با آنان معامله  كه. 

 خواند ق و توحيد فرا ميسوي ح  و آنان را به. 

 نمود و آنان را بدان راهنمايي  هاي خير و سعادت را براي آنان ترسيم مي و راه
 .كرد مي

 نمود مي  كرد و آنان را معاقبه كاران برخورد مي ي جنايت با جنايت اندازه  و به. 

 ي پاك پيامبر ي اين قسمت از سيره مدارسه  راهي را براي انسان باز خواهد
طيف آنان با   آورد اگر چه منش را بدست مي هاي بزرگ ي آن دل انسان وسيله  به  هكرد ك

 .باشد و در سرزمينهاي گوناگوني زندگي را بسر برند  هم تفاوت داشته

 هـايي را   توسط آن كيفيت برخورد با انسان  يابد كه جلو خود راهي را مي  بلكه
دامن پاكدامني و عفـت    نهايت آنان را به اند و در در دام شهوت افتاده  نمايد كه درك مي

 .گرداند بازمي

 هاي دعوت پيامبر حكمت روش  زيرا انسان با نگاهي به  و برخورد ايشـان ،
براي موفقيت دعـوتگر راسـتين،     يابد كه هايي را مي حتي با دشمنان لجوج دينش، نشانه

 .باشد رو مي تنها راه پيش

 پيامبر و همچنين بايد در تحمل اذيت مردم از آنان را عفـو    پيروي شود كه
 .گذشت بود، اما از آنان درمي انتقام مي  قادر به  كه اين كرد و با وجود مي

 هركس اين قسم از زندگاني پيامبر بردبـاري    يابد كـه  نمايد، درمي  را مطالعه



301  مباني اسالم 

 .باشد داراي موقعيت و مناسبت مي و گذشت پيامبر

 خـود را رعايـت     يت و مناسـبت مربـوط بـه   نيز موقع  و براي برخورد قاطعانه
  جـا كـه   اسـت آن   داشـته   اشاره  همين مسأله  نيز به -عنها  اهللا رضي-  است، و عايشه  كرده
هـاي   يكـي از حـرام    كـه  اين گرفت، مگر گاه براي خود انتقام نمي هيچ پيامبر: گويد مي

 .1تگرف خاطر خدا انتقام مي  به  شد كه الهي مورد اهانت واقع مي

 تـرين مخلـوق    پيروي از بهتـرين و فاضـل    ي فوق ما را به ي كالم آيه خالصه
 .نمايد درود و سالم خدا بر وي باد، راهنمايي مي

 و سنت پيامبر  و اين مقتضي تحقيق در خصوص سيره  بايـد    باشـد كـه   مـي
 .و تطبيق شود  فراگرفته

 انساني و اعمال  هاي شريف شناخت ويژگي  و با تحقيق در اين مورد انسان به
زنـدگي پـاك در دنيـا و آخـرت دسـت        انسان توسـط آن بـه    يابد كه صالحي دست مي

  .يابد مي
 

                                           
 ).10/524(فتح الباري   1
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  اخالق و آداب اسالمي

  رفتار زيبا

  :است  فرموده در توصيف پيامبر خداوند

 m   o  n  m     l  kl ٤: القلم  
  ).تو داراي خوي سترگ هستي( 

  .١»إيامناً أحسنهم خلقاً  أكمل املؤمنني« :فرمود و پيامبر
  ).كامل ترين مؤمنان كسي است كه از اخالق بهتري برخوردار باشد( 

إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم «: فرمود  كه  و در روايت ديگري آمده
  . ٢»الليل صائم النهار

  ).يابد بر اثر اخالق نيكويش به مرتبه شب زنده دار روزه دار دست مي بي گمان آدمي(
  

  ، مهرباني و عفو و گذشت بردباري، حوصله

 mXW  V   U  T  Sl  :فرمايد مي خداوند
  ١٣٤:عمران آل

                                           
  .اند ترمذي وابوداود با سندي حسن روايت كرده 1
  .اند ابوداود وحاكم با سندي صحيح روايت نموده 2



303  مباني اسالم 

  ).كنند خورند، و از مردم گذشت مي و خشم خود را فرو مي(

  ١٩٩:األعراف :  m k  j  i  h   g    f  elفرمايد و مي
پوشي  ادانان چشمگذشت داشته باش و آسانگيري كن و به كار نيك دستور بده و از ن(
  ).كن

:  m   aفرمايد و مي  ̀ _  ~  }  |  {  zy  xl ٢٢: النور  
  ).داريد كه خداوند شما را بيامرزاد مگر دوست نمي. بايد عفو كنند و گذشت نمايند(

  .١»احللم و االناة:  ان فيک خصلتني حيبهام اهللا«: اشج بن قيس گفت  خطاب به و پيامبر
  ). بردباري و حوصله: خدا آنان را دوست دارد  ستيد كهشما داراي دو ويژگي ه(

  .٢» من حيرم الرفق, حيرم اخلري كله«: فرمود  كه  و در روايت ديگري آمده
  ).است  هركس از مهرباني محروم باشد، از هر خير ديگري محروم گشته(
  

  راستي

   :فرمايد مي خداوند
 m  j  i   h  g  f  e  d  c  bl   ١١٩: التوبة  

  )از خدا بترسيد و همگام با راستان باشيد! اي مؤمنان(
  :فرمايد در زمينه ارزش و اهميت راستگويي مي پيامبر خدا 

                                           
  .است  مسلم روايت كرده 1
 .است  مسلم روايت كرده 2
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إن الصدق هيدي إىل الرب, وإن الرب هيدي إىل اجلنة, وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند «
 .١»اهللا صديقاً 

اري نيز زمينه دهد، نيكوك بي گمان راستگويي انسان را به نيكوكاري سوق مي(
كند تا نزد خدا  آن قدر صداقت پيشه مي سازد و آدمي يابي به بهشت را فراهم مي دست

  ).صديق ناميده خواهد شد
  

  2عهد و پيمان و عدالت ميان مردم  داري، وفا به امانت

̄   °   ±  m  ³  ²  :فرمايد مي خداوند  ®  ¬  «  ª    ©  ¨

 ¹   ̧ ¶  µ   ´l ٥٨: النساء  
اعم از آنچه خدا شما را (دهد كه امانتها را  دستور مي) مؤمنان(ان خداوند به شما بيگم(

در آن امين شمرده ، و چه چيزهائي كه مردم آنها را به دست شما سپرده و شما را در 
به صاحبان امانت برسانيد، و هنگامي كه در ميان مردم به داوري ) اند آنها امين دانسته

اين اندرز خدا است و آن را آويزه گوش خود . (ه داوري كنيدنشستيد اين كه دادگران
و شما را به انجام (دهد  خداوند شما را به بهترين اندرز پند مي) سازيد و بدانيد كه

بوده و ) ي كردارتان(بينا ) سخنان و(بيگمان خداوند دائماً شنواي ). خواند نيكيها مي
دارد، و چه كسي  دارد يا نمي وا ميداند چه كسي در امانت خيانت ر و مي(باشد  مي

                                           
  .اند بخاري و مسلم روايت كرده 1
 ."دين االسالم"نقل از كتاب   به 2
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  )كند كند يا نمي دادگري مي

©  m  :فرمايد مي و خداوند  ̈  §  ¦  ¥  ¤   £    ¢  ¡  �  ~  }

    ¹   ̧      ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬«  ª
  À  ¿  ¾    ½  ¼   »ºl ٣٥ - ٣٤: اإلسراء  

) وري آن مفيدتر و فظ و بهرهدر ح(اي كه  و در مال يتيم تصرّف نكنيد مگر به شيوه(
تواند در  و مي(رسد  تا اين كه يتيم به سنّ بلوغ مي) بدين كار ادامه دهيد. (بهتر باشد

و به عهد و ). برداري قرار دهد دارائي خود تصرّف كند و به نحو احسن آن را مورد بهره
) رستاخيز درباره شما روز(وفا كنيد، چرا كه از ) ايد خود كه با خدا يا مردم بسته(پيمان 

زنيد، آن را به تمام و  و هنگامي كه چيزي را به پيمانه مي. شود عهد و پيمان پرسيده مي
و در وزن و پيمانه به مشتري (بكشيد ) اشياء را(كمال پيمانه كنيد، و با ترازوي درست 

  ).دارد) در دنيا و آخرت براي شما(كه اين كار سرانجام بهتر و نيكوتري ) كم ندهيد 

m  V  U  T  S  :فرمايد منين ميؤدر مقام ستايش و ثناگويي از م و خداوند

  Z   Y  X    Wl ٢٠: الرعد  
كنند، و  خدا وفا مي) تكويني و تشريعي(آن كساني كه به عهد ) خردمندان، يعني((

  ).شكنند را نمي) موجود ميان خود و بندگان(پيمان 
  

  خيرهاي  دستي، بخشش و انفاق در راه  گشاده

m    |  {  z  yx   w     v  u  t : فرمايد مي خداوند
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  j   i  h  g     f  e  d  c  b  a   `_  ~  }l 
  ٢٧٢: البقرة

كند، و  هدايت آنان بر تو واجب نيست، وليكن خداوند هر كه را بخواهد هدايت مي(
ودتان و سود آن عائد خ(بخشيد براي خودتان است  اي كه مي هر چيز نيك و بايسته

و هر چيز نيك و . جز براي رضايت خدا نبخشيد) اين وقتي خواهد بود كه(و ) گردد مي
شود و  ببخشيد به طور كامل به خود شما بازپس داده مي) بدين گونه(اي كه  بايسته

  ).ستمي به شما نخواهد شد) كوچكترين(

m   R  Q  S : فرمايد منين ميؤدر مقام ستايش و ثناگويي از م و خداوند

  X   W  V   U  Tl ٨: اإلنسان  
  ).دادند به بينوا و يتيم و اسير، به خاطر دوست داشت خدا و خوراك مي(

  باشند، و هر كس به مي هاي رسول خدا صفت  دستي و بخشش از جمله گشاده
نمايد،  هاي خير انفاق مي باشد در راه  در دست داشته  چه اقتدا نمايد، هر آن پيامبر
خواهش  گاه از رسول خدا هيچ«: گويد است، مي از اصحاب پيامبر  كه جابر

نمود  اصحاب را براي احترام از مهمان تشويق مي و پيامبر. « بفرمايد نه  چيزي نشد كه
  : فرمود و مي

 .١» و اليوم اآلخر فليكرم ضيفه  من باهللاؤمن كان ي«
  ).را مورد احترام قرار دهد هركه به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد بايد مهمانش(
  

                                           
  .است  ردهروايت ك) 5/20(بخاري  1
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  صبر و شكيبايي

  ١٥٥: البقرة m    \   [l : فرمايد مي خداوند
  ).و مژده بده به بردباران(

  ١٠: الزمر m   ë  ê  é  è  ç   æ   ål : فرمايد مي خداوندو 
  ).شود قطعاً به شكيبايان اجر و پاداششان به تمام و كمال و بدون حساب داده مي(

  .١»والصرب ضياء«: فرمود و پيامبر
  ).ي درخشندگي است صبر مايه(

, و ما اعطی احد عطاء خريا و اوسع  اهللا  و من يتصرب يصربه«: و در روايت ديگري فرمود
  .٢»من الصرب

او را ياري  كند، خداوند  صبر پيشه) در برابر سختي و مشكالت(هركس (
  ).است  نشده  كسي داده  هتر از نعمت صبر ب رساند، و نعمتي بهتر و گسترده مي

  ٨٨: الحجر m  Æ  Å  Ä  Ãl  :خداوند متعال فرمود
  )كه پشتيبان حق و حقيقتند( خود را بگستران ) مهرباني ( و براي مؤمنان بال (

اوحی الی ان تواضعوا حتی ال يفخر احد علی احد, و ال يبغی   ان اهللا«: فرمود و پيامبر
  .٣»احد علی احد

                                           
  .است  مسلم روايت كرده 1
  . متفق عليه 2
  .است  مسلم روايت كرده 3
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كسي بر ديگري فخر   جا كه فروتن و متواضع باشيد تا آن  وحي كرد كهمن   خداوند به(
  ).ننمايد و كسي بر ديگري ستم روا ندارد

  .١» اال رفعه  و ما تواضع احد هللا«: فرمود  كه  و در روايت ديگر آمده
 نمايد، حتما خداوند  تواضع و فروتني را پيشه قصد رضايت خداوند  هركس به(

  ).خواهد كرد  او را بلند مرتبه
  

  داري امانت

́    m  :فرمايد خداوند مي  ³  ²  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª    ©  ¨

  º¹   ̧ ¶  µl ٥٨: النساء  
اعم از آنچه خدا شما را (دهد كه امانتها را  دستور مي) مؤمنان(بيگمان خداوند به شما (

ه و شما را در در آن امين شمرده، و چه چيزهائي كه مردم آنها را به دست شما سپرد
به صاحبان امانت برسانيد، و هنگامي كه در ميان مردم به داوري ) اند آنها امين دانسته

  .)نشستيد اين كه دادگرانه داوري كنيد

وإذا اذا حدث كذب, و اذا وعد اخلف, : آية املنافق ثالث« :فرمود و پيامبر
   .٢»اؤمتن خان

  گويد، و اگر وعده گويد، دروغ مي ن ميوقتي سخ: چيز است  ي انسان منافق سه نشانه(

                                           
  .است  مسلم روايت كرده 1
 . متفق عليه 2
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  ).ندك ميو هرگاه امانتي به وي سپرده شد در آن خيانت نمايد  بدهد، خالف آن عمل مي
  

  شرم و حيا

  .١»احلياء ال يأتی اال بخري«: فرمود پيامبر
  ).آورد ارمغان نمي  حيا چيزي جز خير، به(

  .٢»يامنواحلياء شعبة من اإل... «: و در روايتي ديگر فرمود
  ).و حيا قسمتي از ايمان است(... 

  

  شيرين زباني و خوش رويي

  ١٥٩:آل عمران m   XW   V  U  T  S  R      Q  Pl : فرمايد خداوند مي
  ).شدند دل بودي از پيرامون تو پراكنده مي و اگر درشتخوي و سنگ(

  .٣»يبةاتقوا النار و لو بشق مترة, فمن مل جيد فبكلمة ط«: فرمود و پيامبر
  خرمايي هم باشد، خود را از آتش دوزخ محفوظ بداريد، در صورتي كه  اگر با دانه(

  ).را نداشتيد با شيرين زباني خود را نجات دهيد توان پرداخت آن
  .١»والكلمة الطيبة صدقة«: و در روايتي ديگر فرمود

                                           
  . متفق عليه 1
  . متفق عليه 2
   متفق عليه 3
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  ).گردد اي محسوب مي گفتار نيك هم خود صدقه(
  

  ي رحم لهنيكي با پدر و مادر و ص

m      p  on  m    l  k  j  i  h  g  f : فرمايد خداوند متعال مي

  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q

          ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡   �

  °   ̄  ®l ٢٤ – ٢٣: اإلسراء  
ه پدر و مادر نيكي پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد، و ب!) اي انسان((

هرگاه يكي از آن دو ، و يا هر دوي ايشان نزد تو به ). و با آنان نيكو رفتار نمائيد(كنيد 
كمترين اهانتي بديشان مكن و حتي سبكترين تعبير نامؤدبانه (سن پيري برسند ،  

 و آنان را از پيش خود مران و) و بر سر ايشان فرياد مزن!  (اُف به آنان مگو) همچون 
و (و بال تواضعِ مهرباني را برايشان فرود آور .با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو

: و بگو ) در برابرشان كامالً فروتن باش ، و براي آنان دست دعا به درگاه خدا بردار
بديشان مرحمت فرما ، همان ) اينك كه ضعيف و جز تو پناهي ندارند!  (پروردگارا 

مرا تربيت و بزرگ ) به ضعف و كودكي من رحم كردند و(گونه كه آنان در كوچكي 
  ).نمودند

: أي العمل أحب إىل اهللا? قال سألت النبی: گفت  كه  د روايت شدهو از ابن مسعو

                                                                                                           
   متفق عليه 1
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   .١»بر الوالدين«: ثم أي? قال: قلت» الصالة يف وقتها«
از نمـ : تر اسـت؟ فرمـود   كدام عمل نزد خدا دوست داشتني: پرسيدم از پيامبر خدا (

  ).نيكي با والدين: سپس كدام عمل؟ فرمود: خواندن سر وقت، گفتم

  .٢»ليصل رمحهف  فی اثره  , و ينسأ لهيف رزقه  احب ان يبسط لهمن «: فرمايد مي پيامبر  
ي عمـرش پـر خيـر و     و بقيهرزقش را افزايش دهد  كه دوست دارد خداوند كسي(

  ).جا آورد  ي رحم را به بركت باشد، بايد صله
بزرگداشت حرمت مسلمانان، مهرباني و : باشد منين موارد زير ميؤاخالق م  و از جمله

دستي و بخشش،  شفقت با آنان، صداقت، تعاون و همكاري بر نيكي و تقوا، گشاده
گرداني از نادانان، تحمل اذيت و آزار،  هاي خير، عفو و گذشت، روي انفاق در راه

، برطرف كردن نيازهاي مسلمانان،  همسايهپارسايي، ترك شبهات، مراعات حقوق 
اصالح ميان مردم، مهرباني با يتيمان و ساير مستضعفين، محافظت از عورت و ناموس 

عهد و پيمان، سماحت در خريد و فروش،   دامني، وفا به مسلمانان، وقار و آرامش، پاك
 شود و پيامبر يم  براي بنده باعث ثناگويي خداوند  كه  ايثار و ساير اخالق پسنديده
  .بود  و براي تكميل آن مبعوث شده  خود را بدان متصف كرده

                                           
  .متفق عليه 1
  .احمد روايت كرده است 2
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  1احسان

در تمامي اعمال   دهد كه ما فرمان مي  ي آن به منش و سازنده دين اسالم و تعاليم بزرگ
  سازيم، اخالص در عبادت اين است كه  ظاهر و باطن خود احسان و نيكوكاري را پيشه

موجب   براي خداوند انجام گيرند و خالي از شركي باشد كه  هتمامي عبادات، خالصان
با   شود، و احسان و نيكي با يتيمان، فقرا و مساكين اين است كه ابطال عبادت مي

مهرباني و عطوفت با آنان برخورد شود و وظايف خود را در قبال آنان انجام دهيد و در 
دي و سرور را در ميانشان فراهم حد توان كمك مالي را با آنان برقرار نماييد و شا

مصالح ديني و دنيايي آنان را محفوظ   سازيد، و احسان با تمام مردم اين است كه
با مهرباني با آنان برخورد شود و باري   بداريد، و احسان با حيوانات اين است كه

تأمينات آنان، فراهم گردد و   اضافي بر پشتشان تحميل نشود و با دلي سخاوتمندانه
براي عموم مسلمانان خير و نيكي را در نظر   كه اين همچنين احسان عبارت است از

ي مسلمانان مقامي رفيع و بلند را  همه  داشت، زيرا در اسالم رساندن خير و نيكي به
  .باشد اخالق مي ي كمالِ دارد و نشانه

  

  معروف و نهي از منكر  امر به

هاي آن  ترين پايه ن شعاير اسالم و قويتري معروف و نهي از منكر از بزرگ  امر به
  : فرمايد مي شود، خداوند ساختمان جماعت و افراد روي آن بنا مي  باشد كه مي

                                           
  ."دليل المسلم "نقل از كتاب   به 1
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 m   W  V  U      T  S  R  Q  P  O  N

    d  c  ba   ̀  _   ̂  ]   \  [  ZY  X

  g  f  el ١١٠: آل عمران  
مادام (ايد  ه سود انسانها آفريده شدهبهترين امتي هستيد كه ب) اي پيروان محمد(شما (
و اگر اهل كتاب . نمائيد و به خدا ايمان داريد امر به معروف و نهي از منكر مي) كه
از (ايمان بياورند، براي ايشان بهتر است ) مثل شما به چنين برنامه و آئين درخشاني(

و (و بيشتر ايشان فاسق از آنان با ايمانند ) ولي تنها عده كمي. باور و آئيني كه برآنند 
  ).هستند) خارج از حدود ايمان و وظائف آن

اين   و آنان را به  با اين خطاب زيبا مسلمانان را مخاطب خود قرار داده خداوند
ي  جامعه  كه  است و اعالم داشته  باشند، توصيف نموده بهترين امت مي  صفت بزرگ كه

زيرا داراي صفاتي فاضل، اخالقي عالي و  است،  ترين و باالترين جامعه رفته آنان پيش
و نيرومند تنها   ي صالح، هدايت يافته ، جامعهباشند شهامتي واقعي در برابر دينشان مي

كنند و در راستاي  همديگر كمك مي  هاي خير به براي برپايي پايه  اي است كه جامعه
هاي خود را  شخردان، تال و كم  نابودسازي پيكر شر، حذف پليدي و بازداشت سفيه

و   در توصيف آنان بيان داشته خداوند  نمايند، و اين همان چيزي است كه منسجم مي
  :فرمايد مي

 m  r  qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f

  u  t  sl ١٠٤: آل عمران  
تربيت الزم را ببينند و قرآن و سنّت و احكام (بايد از ميان شما گروهي باشند كه (



314  مباني اسالم 

دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر ) ابياموزند و مردمان ر شريعت را
  ).نمايند، و آنان خود رستگارند

و بدان عادت   ميانشان راه يافته  معصيت و گناه به  كه  آن ملت را نكوهيده و خداوند
ر دين از ه  است و نسبت به  عادتي معمولي تبديل گشته  اند و در ميانشان به گرفته

  .اند غيرتي محروم مانده

̀   m : فرمايد خداوند متعال مي  _   ̂  ]  \  [      Z  Y

  m  l   k  j  i  h  g  f  ed  c   b  a

wvuts qp onl ٧٨،٧٩:المائدة  
  

  حالل

  .خداوند دعاهايت را بپذيرد، جز حالل، چيز ديگري را تناول مكن  كه اين براي

  حقوق اخوت و برادري

إياكم والظن, فإن الظن أكذبُ احلديث, «: فرمود پيامبر  كه  وايت شدهر  از ابوهريره
وال حتسسوا, وال جتسسوا, وال تنافسوا, وال حتاسدوا, وال تدابروا, وكونوا عباد اهللا إخواناً 

ال يظلمه, وال خيذله, وال حيقره, التقو هاهنا, التقو : املسلم أخو املسلم.. كام أمركم
  .»هاهنا

ديگران است،   ترين سخن سوء ظن به ديگران پرهيز كنيد، دروغ  نسبت به از سوء ظن(
گوش فرا ندهيد، از ) منظور جاسوسي  به(سخنان مردم   به  استراق سمع نكنيد و مخفيانه
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هم حسادت نورزيد، با هم   جاسوسي و كشف اسرار مردم دوري كنيد، نسبت به
ي خدا باشيد و مانند  رنگردانيد، بندهباشيد، روي خود را از هم ب  توزي نداشته كينه

با صفا و صميميت و عشق و محبت و صداقت و امانت با هم   بندگان خدا برادرانه
كند،  او ظلم نمي  به: مسلمان برادر مسلمان است..  شما امر شده  به  كه رفتار نماييد، چنان
ي خود  سينه  به  شارهبا ا شمارد؛ و پيامبر نمايد، او را حقير نمي از او پشتيباني مي

  ).جا است جا است، تقوي در اين تقوي در اين: فرمود
دمه, : بحسب امرئ من الرش أن حيقر أخاه املسلم, كل املسلم عىل املسلم حرام«: و فرمود

وعرضه, وماله, إن اهللا ال ينظر إىل أجسادكم, وال صوركم, ولكن ينظر إىل قلوبكم 
  .»وأعاملكم

برادر مسلمان خود را خوار شمارد، خون،   همين كافي است كهبراي بد بودن انسان (
ي شما  جسم و چهره  همانا خدا به. ناموس و مال مسلمان براي مسلمان حرام است

  ).نگرد دلهاي شما مي  به  نگرد، بلكه نمي
ال حتاسـدوا, وال تباغضـوا, وال جتسسـوا, وال «: فرمـود   كـه   و در روايت ديگري آمـده 

 .»ناجشوا, وكونوا عباد اهللا إخواناً حتسسوا, وال ت
باشيد، از جاسوسي و كشف اسرار   نداشته  هم حسادت نورزيد، با هم كينه  نسبت به(

) منظور جاسوسي  به(سخنان مردم   به  و مخفيانه مردم دوري كنيد، استراق سمع نكنيد
نهاد نكنيد، صاحب كاال پيش  ها قيمت بيشتر به منظور فريب مشتري  ، بهگوش فرا ندهيد

با صفا و صميميت و عشق و محبت و صداقت و امانت با   و مانند بندگان خدا برادرانه
  ).هم رفتار نماييد

ال تقـاطعوا, وال تـدابروا, وال تباغضـوا, وال «: فرمـود   كـه   و در روايت ديگـري آمـده  
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 .»حتاسدوا, وكونوا عباد اهللا إخواناً 
باشيد، نسبت   نداشته  با هم كينه م برنگردانيد،روي خود را از هقطع ارتباط ننماييد، (
با صفا و صميميت و عشق و   و مانند بندگان خدا برادرانه هم حسادت نورزيد،  به

  ).محبت و صداقت و امانت با هم رفتار نماييد
  .١»وال هتاجروا, وال يبع بعضكم عىل بيع بعض«: فرمود  كه  و در روايتي ديگر آمده

ي مسلمان  مسلمان بر معامله  و قهر ننماييد و جايز نيست كه از هم دوري نكنيد(
  ).نمايد  ديگري معامله

                                           
  .است  و بخاري نيز بيشتر آنان را روايت كرده  ها را گزارش داده ي آن روايت مسلم همه 1
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  آداب اسالمي براي نونهاالن  از جمله

  1تعامل با مردم

  :آداب تعامل با مردم عبارت از
خيلي ممنون، مرا : هنگام رويارويي با ديگران، امثال  دبانهؤاز الفاظي م  استفاده )1(

تو بركت   ر شما را دهد، خداوند پادش تو را دهد، خداوند بهببخش، خداوند جزاي خي
  .دهد، خداوند شما را محفوظ بدارد

اي ! اي عمو: زند، امثال با الفاظ پر از احترام و بزرگداشت ديگران را صدا مي )2(
 !.دايي

و يا ! اي برادر: زند، امثال هم سن و ساالن خود را با الفاظ احترام صدا مي )3(
 .كند را ذكر مي ترين نام او محبوب

 .رويي هنگام تعامل با مردم گشاده )4(

  توان انتقام را داشته  گيرد اگر چه صبر و تسامح و ترك انتقام عادت مي  به )5(
 .باشد

 .نگرد را با ديد احترام مي  مايه هاي كوچك و بي شغل كارگرانِ )6(

 .نمايد نيكويي رفتار مي  كاران و ديگران به با خدمت )7(

 .هاي اسالمي و دعا براي مسلمانان ناسبتگويي در هنگام م تبريك )8(

نمايد و رفتاري زيبا را با  هنگام برخورد با مردم، نظم و ترتيب را مراعات مي )9(
 .كند آنان دنبال مي

                                           
 . "السلوك للصف الثاني االبتدايي في المملكة العربية السعودية"نقل از   به 1
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 .نمايد هرگز با افراد شرور و بدكار مصاحبت و دوستي نمي )10(

ا كمك نياز داشتند و با مهرباني ب  به  رساند، در صورتي كه بزرگان ياري مي  به )11(
  . نمايد كودكان رفتار مي

  

  درود و دعاي اسالم، سالم كردن است

  :آداب سالم كردن
و   السالم عليكم و رمحة اهللا: شود، بايد سالم كرد و گفت  حرف زده  كه قبل از ين )1(

  . بركاته
و عليكم السالم و : شود  سالم ديگران واجب است و بايد گفته  جواب دادن به )2(

 . و بركاته  رمحة اهللا

 .كنيد، خواه او را بشناسي يا ناشناس باشد هر مسلماني سالم مي از )3(

 .السالم عليكم: گوييد هرگاه خواستي از مجلسي بيرون رويد، مي )4(

 .كند ميسواره از پياده، پياده از نشسته سالم كوچك از بزرگ،  )5(

شود، زيرا سالم  مي  و خيابان از هر مسلماني سالم كرده  در كارگاه، مدرسه )6(
  .را بر زبان براند بايد هر مسلماني آن  فرستادن است كه كردن، درود

  

  رعايت حقوق والدين

  :با پدر و مادرم عمل نمايم  طور شايسته  تا به
السالم عليكم و : گويم نزد آنان رفتم مي  نمايم و هنگامي كه قبل از آنان سالم مي )1(
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 . و بركاته  رمحة اهللا
: گويم زنم و مي گيرم، يعني در را مي مي  هوارد اطاق آنان شوم، اجاز  كه اين قبل از )2(

 .وارد شوم؟  هست كه  آيا اجازه, السالم عليكم 

ندهند از منزل   من اجازه  گيرم و تا وقتي به مي  وقتي از منزل بيرون آمدم، اجازه )3(
 .بيرون نخواهم رفت

نمايم و هرگز صداي خود را در حضور آنان  با مهرباني با پدر و مادرم گفتگو مي )4(
 .لند نخواهم كردب

 .اندازم ، پدر و مادرم را جلو مي هنگام ورود و خروج از خانه )5(

 .دهم سخنانشان گوش فرا مي  نمايم و به برداري مي از فرامين پدر و مادرم فرمان )6(

 !.، اي مادر!اي پدر: گويم مي  زنم، بلكه شان آنان را صدا نمي با نام )7(

  .مايمن خوردن و نوشيدن نمي  قبل از آنان شروع به )8(
  

  هاي والدين در حق شما برخي از بزرگواري

  :  از جمله: هاي والدين بسيار هستند بزرگواري
هاي  شما را در شكمش حمل كرد و هنگام والدت، سختي  ماه  مادرت حدود نه )1(

  .زيادي را متحمل شد
شست و ادرار و مدفوعات شما را پاك  شما شير داد و شما را مي  مادرت به )2(
 .نمود مي

خوراك، نوشيدني، پوشاك و   و هرگونه  داشته  عهده  خرج شما را بهپدرت  )3(
 .است  كرده  باشيد، برايت تهيه  خواسته  بازي كه اسباب
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 .اند نموده  سالمتي شما توجه  پدر و مادرت با هم به )4(

خوابي را  كرد و بي شديد، مادرت از شما پرستاري مي مريض مي  هنگامي كه )5(
 .نمود تحمل مي

فرستادند تا دانش بياموزي و فرد صالحي شويد   مدرسه  ت شما را بهپدر و مادر )6(
روشي صحيح و   از روي آگاهي خدا را پرستش نماييد و توانايي كسب روزي به  كه

  .باشيد  مشروع را داشته
  

   رعايت ادب با همسايه

  :عبارت است از  آداب تعامل با همسايه
با افراد :  عنوان نمونه  نماييد، به ر مياي رفتا نحو شايسته  به  با فرزندان همسايه )1(

  .نماييد سازيد و از ارتكاب گفتار و كردار زشت پرهيز مي صالح دوستي را برقرار مي
را در معرض اذيت و آزار قرار ... اموال و امالك آنان اعم از ماشين، چراغ و  )2(

 .دهد نمي

راديو و  و يا بلند كردن صداي  هرگز با بلند كردن صدا و يا كشيدن نعره )3(
 .دهيد ضبط و صوت همسايگان را مورد آزار قرار نمي  دستگاه

و يا   با توپ بازي كرد، اگر موجب اذيت كردن همسايه  هرگز نبايد در خانه )4(
 .ي منزل شود كردن اثاثيه  آلوده

 .گذاشت  ي همسايه نبايد اشغال را جلو درب خانه )5(

 .شركت كردرفت و در غم و شادي آنان   ديدار همسايه  بايد به )6(

عيادت وي رفت و براي او دعا   بيمار بود، بايد به  اگر يكي از افراد همسايه )7(
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 .تسلي آنان پرداخت  كرد و با كلمات زيبا به

از آن اطالع   اطالع پيدا كرد و در صورتي كه  نبايد از اسرار و راز همسايه )8(
 .را فاش نمايد يافت نبايد آن

 .نگاه كرد  ي همسايه داخل خانه  به  نبايد از پشت بام و يا از پنجره  )9(

  

  آداب محافظت از اموال خصوصي و عمومي

  ...ي منزل و  ماشين، كتاب، اثاثيه: اموال خصوصي همانند
و خيابان،   سازي كوچه هاي روشن ، چراغ باغ، خيابان، مدرسه: و اموال عمومي مانند
  .كويسك تلفن و مساجد

  :از  آداب محافظت از اموال خصوصي عبارت است
را  آن  كه اين را از بين ببريد و يا كنيد يا آن  هاي خود را پاره نبايد هرگز كتاب )1(

  .نماييد  آلوده
 .نماييد  را پاره بگيري و آن  هايت را ناديده كتاب  نبايد در هنگام مطالعه )2(

باشند و آنان  حاوي نام خدا مي  هايي محافظت نماييد كه بايد از كتاب و مجله )3(
 .يدرا سبك نشمار

ها را در معرض  ها را نشكن و يا آن هايت محافظت كن و آن بازي از اسباب )4(
  كه  ها را در دسترس كساني قرار مده آن  كه اين و يا  شكستن و يا ضايع نمودن قرار نده

 .شكنند نمايند و يا مي را خراب مي آن

كن و نكن و بدان بازي ن  و يا آلوده  را پاره هايت محافظت كن و آن از لباس )5(
  .منشين  ها چيزي ننويس و در اماكن آلوده روي آن
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  :محافظت از اموال عمومي عبارت است از
  .ها چيزي را ننويس ، مسجد، باغ و خيابان هرگز روي ديوار منزل، مدرسه )1(
 .هاي درختان منزل، خيابان و باغ را نشكن شاخه )2(

ازي و درختان خدمت كن و در راستاي زيباس  رساني به با آبياري و خدمت )3(
 .محافظت از آن قدم بردار

 .صاحبانشان بازگردان  ي مردم را به شده اموال گم )4(

و خيابان و   هاي كوچه از وسايل خدمات عمومي اعم از كويسك تلفن، چراغ )5(
 .، محافظت كن...

مهرباني رفتار كن و هرگز آنان را اذيت مكن و   با حيوانات و پرندگان به )6(
 .يا مادرانشان راجز براي خوردن برندار  ههايشان را تخريب نكن و بچ النه

، راه، باغ و مسجد قدم بردار و  در راستاي نظافت اموال عمومي اعم از مدرسه )7(
 . ها محافظت كن از نظافت آن

  . اشغال را در اماكن مخصوص خود قرار بده )8(
  

  آداب خوردن و نوشيدن

  :آداب خوردن عبارت است از
  . بسم اهللا: گوييد و هنگام نوشيدن مي ندر ابتداي خورد )1(
 .نشينيد و معتدل مي  طوري شايسته  هنگام خوردن به )2(

دور دراز   هايت را به كنيد و دست خوردن را از جانب خود شروع مي )3(
 .نماييد نمي
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 . الحمد هللا: گوييد در پايان خوردن مي )4(

 .نگريد گيريد و با ديد احترام بدان مي هرگز از غذا عيب و ايراد نمي )5(

 .كنيد و مضر پرهيز مي از غذاهاي فاسد )6(

 .كنيد در اماكن پاك از غذاها محافظت مي )7(

 .آنان نگاه كنيد  ديگران مشغول خوردن غذا هستند نبايد به  هنگامي كه )8(

نبايد هنگام خوردن حركاتي تنفرآميز را انجام دهيد، مثال حرف زدن در حالي  )9(
 .دهانت پر از غذا است  كه

آنان نيز   فاوت داشت از غذاي خود بهغذاي شما با غذاي دوستانت ت  وقتي كه )10(
 .عطا كن

وشيدني نبايد يك سوم براي غذا، يك سوم براي   نبايد كامال سير شويد، بلكه )11(
 .و يك سوم را براي تنفس قرار بدهيد

اي وجود  در آن نوشته  كه  ي خوراك قرار مده عنوان سفره  هرگز وسايلي را به )12(
 .باشد  شده  نوشته آيات قرآن و يا احاديث پيامبر خدا، نامدر آن   بسا كه  دارد، زيرا چه

 .رف نوشيدني فوت نكنظهرگز در  )13(

 .هاي كوچك را براي خوردن مهيا كن لقمه )14(

 .هايت را شستشو كن خوردن، دست  قبل از شروع به )15(

 .با دست راست غذا را تناول كن )16(

  .بعد از خوردن دهان و دستانت را با آب و صابون شستشو كن )17(
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  آداب نظافت

  :داب نظافت عبارت است ازآ
  . روزهاي جمعه قبل از نمازِ  ويژه  حمام كردن، به )1(
 .ها قبل از خوردن غذا و بعد از آن شستن دهان و دست )2(

 .از خمير و مسواك  استفاده )3(

 .گير ها با ناخن كوتاه كردن ناخن )4(

 . يوستهطور مدام و پ  كردن آن به تراشيدن موي سر و پاك )5(

 .داشتن آن  نگهها و پاك  محافظت از لباس )6(

مخصوص خانه   محافظت از لباس و كندن آن در منزل و پوشيدن لباسي كه )7(
 . است

 .گذر، آب راكد و گنداب پرهيز از حمام كردن در آب )8(

 .ي ديگران پرهيز از استعمال مسواك و حوله )9(

و قرار دادن دست روي دهان در   و سرفه  از دستمال هنگام عطسه  استفاده )10(
 .نكشيد  هنگام خميازه

 .در جلو مردم آب دهان يا چلم بيني را نريزد )11(

 .روشي نيك و محافظت از نظافت آن  برداري از مستراح و دستشويي به  بهره )12(

 .هرگز روي ديوار، صندلي، ميز و اجسام چيزي را ننويس )13(

 .جويي را دنبال كن برداري از آب و برق صرفه در بهره )14(

 . اشغال را در جاي مخصوص خود قرار بده )15(

 .ادرار نكن  صورت ايستاده  ههرگز ب )16(
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 .جلو ديگران دستانت را در دهان و بيني نگذار )17(

  .كن  از آب و دستمال براي پاك كردن دهان و بيني استفاده )18(
  

  آداب قضاي حاجت

مكاني   اندازيد، زيرا به مكان قضاي حاجت، پاي چپ را جلو مي  هنگام ورود به )1(
  .رويد نجس مي

, اللهم انی اعوذ بک من  بسم اهللا: گوييد ميمكان قضاي حاجت   هنگام ورود به )2(
 .اخلبث و اخلبائث

 .زنيد پوشيد و در اثناي آن حرف نمي هنگام قضاي حاجت عورت خود را مي )3(

 .نماييد بعد از پايان قضاي حاجت خود را با آب پاك مي )4(

اندازي و  هنگام بيرون آمدن از مكان قضاي حاجت، پاي راست را جلو مي )5(
 .غفرانك: گوييد مي

  .نماييد بعد از آن، دستانت را با آب و صابون پاك مي )6(
  

  آداب شوخي

  .نبايد شوخي فراوان و بيش از حد معمولي باشد )1(
 . كارگيري دست و يا سخنان زشت و زننده پرهيز از به )2(

 .خواهان آن نيست  پرهيز از شوخي با كسي كه )3(

 .پرهيز از دروغ در اثناي شوخي )4(
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 . ان و ذكر عيوب براي شوخي و خندهپراني در مورد ديگر پرهيز از نكته )5(

 .تر ي كالس و يا در مسجد و با افراد بزرگ پرهيز از شوخي در غرفه )6(

شوخي شد، بايد دست   طرف مقابل خواهان پايان دادن به  در صورتي كه )7(
 .شود  برداشته

 .دين  پرهيز از شوخي در مورد مسايل مربوط به )8(

 .پيروي از رهنمودهاي نبوي در شوخي )9(

  .توزي، نفرت و عداوت كينه: ايج شوخي بد، امثالتوضيح نت )10(
  

  آداب مجلس

  .مجلس و خروج از آن  سالم كردن هنگام ورود به )1(
 .ديگران  همجلس و دوري از فشار آوردن ب  فراخي دادن به )2(

 .رويي با اهل مجلس خوش )3(

 .ي اذيت كردن اهل مجلس شود مايه  پرهيز از صداي كلفت و بلند كه )4(

 .ترها شستن و دوري از نشستن بر جاي بزرگرعايت ادب در هنگام ن )5(

 .رساند پايان مي  خود سخنانش را به  كه اين قطع نكردن حرف سخنران تا )6(

 .خالي باشد نبايد مجلس از ذكر خدا و صلوات بر پيامبر )7(

 .انتخاب مجالس پاك و پرهيز از مجالس بد )8(

ر آنان موجب تنف  پرهيز از اذيت كردن اهل مجلس با انجام دادن اعمالي كه )9(
 .شود مي

 .ي صاحب مجلس پرهيز از اطالع يافتن محتويات مجلس بدون اجازه )10(
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  .ي مجلس خواندن دعاي كفاره )11(
  

  آداب زبان

  .گويي و پرهيز از دروغتراس )1(
 .بر زبان راندن سخنان زيبا و مباح و پرهيز از سخنان زشت و ناهموار )2(

 .فراواني ذكر و ياد خداوند  )3(

 .پرهيز از ذكر عيب ديگران )4(

 .چيني يز از غيب و سخنپره )5(

  .ديگران  و شوخي كردن به  پرهيز از مسخره )6(
  

  آداب لباس

  .هاي پاك و محافظت بر نظافت آن پوشيدن لباس )1(
هاي  هاي غير معمولي و دور از عادت مردم و يا لباس پرهيز از پوشيدن لباس )2(

 .زنان  مربوط به

 .دوري از پوشيدن لباس با تقليد از غير مسلمان )3(

 .قيمت، پدر را زير فشار قرار داد هاي گران دن لباسنبايد با خري )4(

 .هاي اضافي دادن لباس  دوري از اسراف در خريد لباس و صدقه )5(

 .نكردن آن  محافظت از لباس و پاره )6(

 ... .محافظت از پوشيدن عورت در اثناي بازي، شنا، تغيير پوشاك و  )7(
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تن طرف جلو انداختن طرف راست هنگام پوشيدن لباس و كفش و جلو انداخ )8(
 .چپ هنگام بيرون آوردن و خواندن دعا هنگام پوشيدن لباس

  حاوي تصوير، يا عباراتي حرام و يا ناشايسته  هايي كه پرهيز از پوشيدن لباس )9(
 .باشد مي

 .پوشد عورت را نمي  هاي تنگ، شفاف و كوتاه كه پرهيز از پوشيدن لباس )10(

  .پرهيز از پايين كشيدن لباس براي مردان )11(
  

  ي مسلمان نهزندگي روزا

  .شود صبح زود بيدار مي )1(
 .خواند دعا مي ،بعد از بيدار شدن )2(

صورت جماعت در   نماز صبح و ساير نمازها را به  بسيار حريص است كه )3(
 .مسجد برگزار نمايد

 .نمايد گاه و شبانگاه محافظت مي روي اذكار مأثور براي صبح )4(

 .نمايد هر روز قرآن را تالوت مي )5(

 .رود اش مي و يا كار روزانه  مدرسه  ند و صبح زود بهك را تناول مي  صبحانه )6(

 .دهد را انجام مي آن  كند و با عالقه براي انجام وظايف خود كوتاهي نمي )7(

 .هنگام تناول غذا نزد آنان باشد  ويژه  بنشيند، به  اش هبا خانواد  كند كه سعي مي )8(

 .رساند پدر و مادر خود ياري مي  هنگام نياز به )9(

كند و  معصيت نباشد، تالش مي  كه امين پدر و مادرش چنانبراي اجراي فر )10(
 .نمايد توجيهات آنان را اجرا مي
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 .كند آنان پرهيز مي  اگر با ديگران شوخي كرد، از اذيت و آزار رساندن به )11(

 .رود براي ديدار از خويشاوندان مي  همراه خانواده  به )12(

 .گزيند از دوستان بد دوري مي )13(

 .رود ختخواب مير  زود به ،براي خوابيدن )14(

 .نمايد پر مي  اوقاتش را با مسايلي ارزشمند همچون مطالعه )15(

  بعد از خداوند به... ها و  ، كتاب غرفه  در مسايل خصوصي امثال ترتيب دهي به )16(
  . نمايد خود اعتماد مي
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  1بعضي از محرمات و منهيات

  ورزي شرك: نخست

  .داوندورزي يعني انجام دادن يكي از عبادات براي غير خ شرك
اعـم از  (سجده بردن، به فرياد طلبيدن، ذبح حيوان و ساير انواع عبادت براي غير خـدا  

اينكه براي زنده، مرده، بت، سنگ، درخت، فرمانروا، پيامبر، ولـي، حيـوان و امثـال آنهـا     
همان شركي است كه غير قابـل   اينها زير مجموعه  همه . شود ، شرك محسوب مي)باشد

كند، مگر اينكه مجددا توبه كرده و از  اش را از دايره اسالم خارج مي هعفو و انجام دهند
  :فرمايد زيرا خداوند در اين زمينه مي. آن دست بكشد

 m  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r

   ̈  §      ¦  ¥l ٤٨: النساء  

جز آن را از هـر كـس كـه    بخشد، ولي گناهان  بي گمان خداوند شرك به خود را نمي(
و هركه براي خدا شريكي قائل گردد، گنـاه بزرگـي را مرتكـب    . بخشد خود بخواهد مي

  ).شده است
بنابر اين انسان مسلمان بندگي، به فرياد طلبيـدن و فـروتنيش تنهـا در برابـر خداونـد      

  :گيرد سبحان صورت مي

 m  ²  ±°   ̄ ®  ¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £

                                           
 ."دين االسالم "نقل از كتاب  به 1
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  µ   ́ ³   ̧    ¶l ١٦٣ - ١٦٢: األنعام   
. نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است كه پروردگار جهانيان است: بگو(

  ).ام، و من اولين مسلمان هستم همين دستور داده شده خدا را هيچ شريكي نيست، و به
ر يكي از مظاهر شرك اعتقاد به وجود زن و فرزند براي خداوند سبحان است، قـرآن د 

  :فرمايد نفي اين امر مي

 m  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

   S  R  Q  P  Ol ٤ - ١: اإلخالص  
خدا، سرورِ واالي برآورنده اميدها و برطرف كننده  .خدا، يگانه يكتا است: بگو(

  ).باشد و كسي همتا و همگون او نمي .نزاده است و زاده نشده است .نيازمنديها است
  

  ساحران، كاهنان و مدعيان علم غيب  به  مراجعه: دوم

شوند چون انسان ساحر و جادوگر بدون ارتبـاط   سحر و غيب گويي كفر محسوب مي
توانـد بـه مرتبـه جـادوگري برسـد، و لـذا خداونـد         با شياطين و عبادت كردنشان نمـي 

  :فرمايد مي

ده، از آنان سؤال نمايـد  به سحر و افسونگري روي آور ،از اين رو نبايد مسلمان متعهد
و يا اخبار و ادعاهايشان درباره حـوادث و رخـدادهاي آينـده، خوانـدن كـف دسـت و       

گونه خرافات و اباطيل را تصديق كند، چـرا كـه خداونـد سـبحان بـا       فنجان و امثال اين
  :فرمايد صراحت هرچه تمامتر پيرامون اختصاص علم غيب به خودش چنين مي

 m\  [  Z    Y   X  W    a  ̀  _   ̂ ]l ٦٥: النمل  
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  ).دانند جز خدا كساني كه در آسمانها و زمين هستند غيب نمي: بگو(

m  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç : فرمايـد  و يا مي 

  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ól ٢٧ - ٢٦: الجن 
مگر پيغمبري كـه  . سازد نميداننده غيب خدا است، و هيچ كسي را بر غيب خود آگاه (

  ).دارد خدا محافظان و نگهباناني در پيش و پس او روان مي. خدا از او خشنود باشد
  

  كردن در حق ديگران ستم: سوم

ظلم و ستم ميدان فراخنايي دارد كه بسياري از اعمال و صفات زشت تـاثير گـذار بـر    
ربان به ما اعالم فرموده كـه  كه خداوند مه دهد، حال آن فرد و جامعه را در خود جاي مي
  :دارد، چنانچه در يكي از احاديث قدسي آمده است ستم و ستمگران را دوست نمي

, فال تظاملوا«   ١»يا عبادي إين حرمت الظلم عىل نفيس, وجعلته بينكم حمرماً
ام پس نسبت بـه يكـديگر    بي گمان من ستم را بر خود و شما حرام كرده! اي بندگانم(

  ).يدستم روا مدار

ا«: فرمود و پيامبر لُومًـ ظْ وْ مَ املًِـا أَ اكَ ظَ ْ أَخَ وا. »انْرصُ ِ: قَـالُ ولَ اهللاَّ سُـ هُ ! يَـا رَ ُـ نْرصُ ا نَ ذَ هَـ
الَ  املًِا? قَ هُ ظَ ُ نْرصُ يْفَ نَ كَ ا, فَ لُومً ظْ هِ «: مَ يْ دَ قَ يَ وْ ذُ فَ أْخُ  .٢»تَ

! ل خدااي رسو: اصحاب گفتند. »كنكمك  ،مظلومو چه برادرت چه ظالم باشد به «(

                                           
  ).16/133(شرح نووي بر صحيح مسلم  1
  2444:بخارى 2
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: فرمود  كمك به مظلوم، روشن است ولي چگونه به ظالم كمك كنيم؟ رسول اهللا
  )).و از ظلم كردن، باز داريد. (»دست او را بگيريد«

  

  ريختن خون مردم به ناحق :چهارم

ريختن خون ديگران به ناحق در اسالم جزو گناهان بسيار بزرگ محسوب شده و قاتل 
مگر در صورت عفو و گذشـت اوليـاي    –يعني قصاص ترين عذاب در دنيا دچار سخت

  :فرمايد خواهد شد، خداوند متعال در اين زمينه چنين مي -دم

  m  N  M   L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O

  f  e  d                 c  b  a   ̀ _   ̂ ]  \[   Z

  j  i  h  gl ٣٢: المائدة 
هر كس انساني را بدون ارتكاب قتـل،   همين جهت بر بني اسرائيل مقرر داشتيم كه  به(

يا فساد در زمين بكشد، چنان است كه گوئي همه انسانها را كشـته اسـت، و هـر كـس     
انساني را از مرگ رهائي بخشد، چنان است كه گوئي همه مردم را زنده كـرده اسـت؛ و   

كار و آيات روشن به پيش ايشان آمدند و اما بسـياري  پيغمبران ما همراه با معجزات آش
  ). از آنان پس از آن در روي زمين را اسراف پيش گرفتند

m  h  g  f   e  d  c  :فرمايـد  در جايي ديگر مـي 

  s  r  q     p  o  n  m  l   k  j  il ٩٣: النساء 
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ر آنجـا  و كسي كه مؤمني را از روي عمد بكشـد كيفـرش دوزخ اسـت و جاودانـه د    (
سـازد و بـراي    گيرد و او را از رحمت خود محروم مي ماند و خداوند بر او خشم مي مي

  ).او عذاب بزرگي آماده است
  

  چپاول كردن اموال مردم: پنجم

خواري، يا  چپاول كردن اموال مردم خواه از طريق دزدي، يا غصب، يا رشوه
  :ايدفرم در مورد آن مي باشد، خداوند... كاري، و يا  فريب

 m    [  Z  YX   W  V         U  T  S  R   Q  P  O
  ]   \l ٣٨: المائدة  

اند به عنوان يك مجازات  دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر عملي كه انجام داده(
حكيم است ) در قانونگذاري خويش(چيره و ) بر كار خود(الهي قطع كنيد، و خداوند 

  )).كند تا مانع پخش آن گردد وضع ميو براي هر جنايتي عقوبت مناسبي (

  ١٨٨: البقرة m o   n  m  l  kl  :فرمايد خداوند متعال مي
در ...) و ناحق ، همچون رشوه و ربا و غصب و دزدي(و اموال خودتان را به باطل (

  ).ميان خود نخوريد

m   |  {  z  y  x  w  v  u  t  :فرمايد خداوند متعال مي

  b  a   ̀ _~  }l ١٠: ساءالن  
خورند، انگار آتش در  بيگمان كساني كه اموال يتيمان را به ناحق و ستمگرانه مي(
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خورند سبب دخول ايشان به  چرا كه آنچه مي. (خورند مي) ريزند و مي(شكمهاي خود 
  ).خواهند سوخت  با آتش سوزاني) در روز قيامت(و ) شود دوزخ مي

كند و با تمام توان  گران قيام مي چپاولاسالم با قدرت و نيروي خود براي پيكار با 
فرسا را براي آنان و  نمايد و عقوباتي سنگين و طاقت گيري مي سخت  خود در اين زمينه

  .كنند وارد مي  ضربه  نظام و امنيت جامعه  به  كه  تمامي كساني در نظر گرفته
  

  غدر و خيانتفريب،  :ششم

ي است كه بايد مسلمان آگاه و غدر و خيانت نيز از جمله صفات زشت و ناپسند
 هاي زندگي جدا از آن پرهيز نمايد، خداوند ملتزم در داد و ستدها و ساير زمينه

  :فرمايد مي

 m   ́  ³        ²  ±   °   ̄ ®  ¬    «  ª  ©   ̈ §  ¦

   Å   Ä   Ã   Â  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹   ̧ ¶  µ

   Æl ٦ - ١: المطففين  
)!از جنس و كاالي مردمان به هنگام خريد و فروش با ايشـان (كاهندگان واي به حال (

بـه تمـام و   ) نمايند يا وزن و متراژ مي(پيمايند  براي خود مي) در معامله(ساني كه وقتي 
بـراي ديگـران   ) در معاملـه (و هنگامي كه   دارند كمال و افزون بر اندازه الزم دريافت مي

برنـد كـه دوبـاره     آيا اينان گمان نمي. كاهند اندازه الزم مي كنند، از پيمايند يا وزن مي مي
در روز ). و بايد حساب و كتاب چنين افزايش و كاهشي را پس بدهند؟(گردند  زنده مي

همان روزي كـه مردمـان در پيشـگاه پروردگـار       ). به نام قيامت(بسيار بزرگ و هولناكي 
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  ).ايستند برپا مي) براي حساب و كتاب(جهانيان 
  :فرمايد هم در اين راستا چنين مي يامبر خدا پ
 .١»من غشنا فليس منا«
  ).كسي كه مارا فريب دهد از ما نيست(

  ١٠٧: النساء m  Y  X  W  V  U  T  S  R  Ql : فرمايد مي خداوند
  ).دارد بي گمان خداوند خيانت كنندگان گناه پيشه را دوست نمي(
  

  تجاوز به مردم: هفتم

هتك حرمت و تخريب شخصيت مردم از طريق دشنام،  :تي همچوناسالم اعمال زش
غيبت، سخن چيني، رشك بردن، بدگماني، جاسوسي، ريشخند و امثال آنها را حرام 

  .است  كرده
اي سالم و پاكيزه كه محبت، برادري و همكاري  از اين رو اسالم بر بنيان نهادن جامعه

: همه بيماريهاي اجتماعي همچون بر آن سايه افكند، تاكيد ورزيده و به شدت با
كشاند، مبارزه  و خودخواهي كه جامعه را به اضمحالل مي توزي ، كينهورزي غرض

  .كند مي

m  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º : فرمايد مي خداوند

  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ

                                           
  ).2/109(صحيح مسلم  1
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 á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú   Ù  Ø    ä  ã  â  C  B  A
  T  SR   Q  P  O  N   M   LK  J  I                 H  G  F       E  D

  d  c   b  a    ̀  _  ̂  ]  \[  Z  Y  X  W   V  Ul 
  ١٢ – ١١: الحجرات

نبايد گروهي از مردان شما گروه ديگري را استهزا كنند، ! ايد ايمان آورده اي كساني كه(
اينان باشند، و نبايد زناني زنان ديگري را استهزا كنند، زيرا چه بسا شايد آنان بهتر از 
تر باشند، و همديگر را طعنه نزنيد و مورد عيبجويي قرار ندهيد، و  آنان از اينان خوب

چه بد است، بعد از ايمان آوردن، . يكديگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانيد و مناميد
كساني كه دست برندارند و توبه ! و بر زبان راندن سخنان ناگوار و گناه آلود گفتن

از بسياري از گمانها بپرهيزيد، كه ! ايد ايمان آورده اي كساني كه.نكنند، ايشان ستمگرند
دري نكنيد، و يكي از ديگري غيبت  برخي از گمانها گناه است، و جاسوسي و پرده

خود را بخورد؟ به يقين  ننمايد؛ آيا هيچ يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده
آيد از خدا پروا كنيد، بي گمان خداوند بس توبه  همه شما از مرده خواري بدتان مي

  ).پذير و مهربان است
كنـد، زيـرا    بندي افراد جامعه مبارزه مـي  اسالم همچنين به شدت با نژاد پرستي و طبقه

اند و  اسالم مساويها اعم از عرب، عجم، سفيد پوست و سياه پوست از نظر  همه انسان
طـور مسـاوي     همگي بـه  .بخشد تنها معيار تقوي و قانونمندي است كه آنان را تمايز مي

  :كنند براي انجام اعمال صالح تالش مي

 m  r    q  po  n  m   l  k  j  i  h     g  f  e
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  {  z  y   x  w  vu  t  sl ١٣: الحجرات  

ايم، و شـما را تيـره تيـره و قبيلـه و قبيلـه       فريدهما شما را از مرد و زني آ! اي مردمان(
تـرين شـما    ترين شما در نزد خدا متقي ايم تا همديگر را بشناسيد، بي گمان گرامي نموده

  ).است، خداوند مسلما آگاه و باخبر است
  

  مواد مخدر  خواري و اعتياد به قمار بازي، شراب: هشتم

m       E  D  C  B  A  J   I  H  G  F : فرمايد مي خداوند

  W  V  U  T  S    R  Q  P  O  N  M  L  K

  f  e   d  c  ba   ̀ _    ̂ ]  \   [   Z  Y  Xl 
  ٩١ – ٩٠:المائدة

و ) كنيـد  سنگيي كه در كنار آنها قرباني مي(ميخوارگي و قماربازي و بتان ! اي مؤمنان  (
بريد ، همه و همه  ي به كار ميآزمائي و غيبگوئ و سنگها و اوراقي كه براي بخت( تيرها 

ايـن  (پس از . باشند عمل شيطان مي) ناشي از تزيين و تلقين(پليدند و ) از لحاظ معنوي
خواهـد از طريـق    اهـريمن مـي  . پليد دوري كنيد تـا ايـن كـه رسـتگار شـويد     ) كارهاي

 توزي ايجاد كند و شـما را از يـاد   ميخوارگي و قماربازي در ميان شما دشمنانگي و كينه
از ايـن دو چيـزي كـه پليدنـد، و دشـمنانگي و      (پس آيـا  . خدا و خواندن نماز باز دارد

كنند، و ايشان را از همه عبـادات،   پراكنند، و بندگان را از ياد خدا غافل مي توزي مي كينه
  ).!كنيد؟ كشيد و بس مي دست مي) دارند به ويژه نماز كه مهمترين آنها است، باز مي
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  ردار، خوك و خونخوردن گوشت م: نهم

براي انسان ضـرر و زيـان دارنـد و      يكي ديگر از محرمات، خوردن چيزهايي است كه
  :فرمايد در اين خصوص مي اند، خداوند براي غير خدا ذبح شده  حيواناتي كه

 m    y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n  m

  f    e  d  c  b  a   ̀ _  ~   }  |  {  z

    j  i  hg    w  v  u   t  s  rq     p  o  n    m  l  kl رة : البق

١٧٣ – ١٧٢  
ايـم،   اي بخوريد كه روزي شما ساخته از چيزهاي پاكيزه! ايد ايمان آورده اي كساني كه(

تنها مردار و خون و گوشـت  .كنيد و سپاس خداي را به جا آوريد، اگر او را پرستش مي
ولي آن كس . ده باشد، بر شما حرام كرده استخوك و آنچه نام غير خدا بر آن گفته ش

بي گمـان  . مند و متجاوز نباشد، گناهي بر او نيست كه مجبور شود در صورتي كه عالقه
  ).خداوند بخشنده و مهربان است

  

  ارتكاب زنا: دهم

گـردد   زنا از منظر اسالم به عنوان يكي از گناهان بزرگ و كرداري زشت محسوب مـي 
هـا و   امع را متالشي كرده و زمينه اختالط نسبها، فروپاشي خانوادهكه بنيان اخالق و جو

زاده تلخـي   و از سوي ديگر، فرزندان زنـا . سازد از بين رفتن تربيتي صحيح را فراهم مي
كنند، و لذا قـرآن كـريم چـه     جنايت و ناخوشايندي جامعه را نيز به وضوح احساس مي

  :فرمايد خوب مي
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 m ̀     _     ~  }|  {  z    c  b   al ٣٢: اإلسراء   
  ).و به زنا نزديك نشويد كه زنا گناه بسيار زشت و بدترين راه و شيوه است(

يكي ديگر از آثار منفي و مخرب زنا انتشار بيماريهاي مهلك جنسي است، پيامبر خـدا  
 فرمايد مي:  
مراض, التي مل ما انترشت الفاحشة يف قوم قط حتى يعلنوا هبا, إال فشا فيهم الطاعون واأل«

 .١»تكن يف أسالفهم
ايشـان را بـه طـاعون و     زنا و بـدرفتاري ميـان هـر قـومي منتشـر شـود، خداونـد       (

  ).سازد اي مبتال مي بيماريهايي بي سابقه
از اين رو اسالم همه راههاي منتهي بدان را از قبيـل پرهيـز از چشـم چرانـي و لـزوم      

ه، تحريم كـرده اسـت، و در مقابـل،    پوشش كامل براي زنان به منظور حفظ حريم جامع
اي  زود ازدواج كردن را دستور داده و پاداشي نيز بر آن مترتب نموده اسـت تـا خـانواده   

سالم و پاكدامن سربرآورد كه پرورشگاهي موفق و مطمئن براي كودكان امروز و مـردان  
  .آينده باشد

  

  رباخواري: يازدهم

زيرا از يك طرف اساس و بنيـان اقتصـاد را   رود،  شمار مي ربا در زمره گناهان بزرگ به
  .باشد كشي از نيازمندان و مستضعفان مي ويران ساخته و از طرفي ديگر استثمار و بهره

                                           
  ).2/1332(سنن ابن ماجه  1
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كه مبلغي بدهي به شخصي داده شود تا در وقت تسويه حساب بهره مقرر  ربا يعني اين
هـاي   هيده و بـد را به وي بدهد، بنابر اين رباخوار از نياز مستمندان سـوء اسـتفاده كـر   

  . كند را بر آنان تحميل مي متراكمي 
گـر، كشـاورز و ديگـران نيـز در زمينـه       عالوه بر آن، رباخوار از نياز بازرگان، صـنعت 

شـان باشـد    احتياج به نقدينگي به نفع خود بهره بـرداري كـرده و بـدون اينكـه شـريك     
عـرض ورشكسـتگي و   ايشان در م نمايد در حالي كه  سودهاي زيادي بر آنان تحميل مي
هاي فراوانـي بـه    اين بازرگان دچار خسارتي شد بدهي زيان ديدن هم هستند، لذا هرگاه 
كه اگر هر دو گروه بر اساس تعـاليم اسـالم    كند، حال آن نفع رباخوار بر وي سنگيني مي

به صورت مضاربه با هم شريك بودند، همواره چرخه اقتصاد به نفع همه در حركـت و  
  .دبو تكاپو مي

  :دهد خداوند حكيم مسلمانان را در اين راستا چنين آموزش مي 

 m  ¥  ¤  £  ¢¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u

   ́  ³  ²   ±  °   ̄ ®  ¬«  ª  ©   ̈ §   ¦

   ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿     ¾  ½    ¼  » º  ¹   ̧ ¶  µ

  É  È         Ç  Æl ٢٨٠ – ٢٧٨: البقرة  
چه از ربا بـاقي مانـده اسـت فـرو      از خدا بپرهيزيد و آن! ايد همان آورداي اي كساني كه(

پس اگر چنين نكرديد، بدانيد كه به جنگ با خدا و پيغمبرش . گذاريد، اگر مؤمن هستيد
كنيد و نه  هايتان از آن شما است، نه ستم مي ايد، و اگر توبه كرديد اصل سرمايه برخاسته

شود تا گشايشي فـرا رسـد، و    ست باشد، پس مهلت ميو اگر تنگد. رود شما ستم مي به 
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  ).اگر ببخشيد، برايتان بهتر خواهد بود اگر بدانيد
  

  بخل و مال پرستي :دوازدهم

گيـرد كـه انسـان     صفت زشت بخل و آزمندي از خودخواهي و خودپرستي نشات مـي 
، خـدمت بـه جامعـه و تحكـيم اصـل      فقرا و مسـاكين   به مال پرست از پرداخت زكات

  :فرمايد ياري و برادري امتناع مي ورزد، خداوند متعال در اين زمينه ميهم

 m  ÕÔÓ  Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä

  å  ä   ã  â  áà  ß  Þ  Ý   ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö

   æl ١٨٠: آل عمران  

بخـل  چه خداوند از فضل و نعمت خود بديشان عطـا كـرده اسـت     آنان كه نسبت بدان(

ايـن    اين كار براي آنان خوب است و به سود ايشان است، بلكه  ورزند، گمان نكنند كه مي
كار براي آنان بد است و به زيان ايشان است، در روز قيامت همان چيزي كـه بـدان بخـل    

ها و زمين اسـت از آن خـدا    چه در آسمان و همه آن. اند طوق ايشان خواهد گشت ورزيده
  ).كنيد، آگاه است چه مي همه به ارث خواهد برد، و خداوند از آناست و سرانجام هم 

  

  دادن دروغ دروغ و گواهي: يزدهمس

ـلَ  «: فرمود پيامبر جُ إِنَّ الرَّ , وَ ي إِىلَ النَّارِ ْدِ ورَ هيَ جُ فُ إِنَّ الْ , وَ ورِ جُ فُ ي إِىلَ الْ ْدِ بَ هيَ ذِ كَ إِنَّ الْ وَ
نْدَ اهللاَِّ  تَبَ عِ كْ تَّى يُ بُ حَ ذِ يَكْ الَ ابً ذَّ   .»كَ
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انسان را ، و فسق و فجور. دهد انسان را بسوي فسق و فجور سوق مي، همانا دروغگويي(
ي  گويد كه نزد خداوند، در زمره اي دروغ مي زه و شخص، به اندا. كشاند به جهنم مي

  ).شود دروغگويان نوشته مي
  به  ر اين زمينهد باشد، پيامبر منفور، گواهي دروغ مي يها و يكي ديگر از انواع دروغ

  نمود و با صداي بلند خطاب به داد و اصحاب را از آن منع مي شدت هشدار مي
  : اصحاب خود فرمود

بَائِرِ « كَ ِ الْ ربَ مْ بِأَكْ بِّئُكُ نَ ا»أَال أُ وا. ? ثَالثً الُ الَ : قَ ولَ اهللاَِّ, قَ سُ ا رَ وقُ «: بَىلَ يَ قُ عُ اكُ بِاهللاَِّ, وَ َ اإلِرشْ
نِ  يْ الِدَ وَ جَ » الْ الَ وَ قَ تَّكِئًا فَ انَ مُ كَ ورِ «: لَسَ وَ لُ الزُّ وْ قَ الَ » أَال وَ نَا: قَ لْ تَّى قُ ا حَ هَ رُ رِّ كَ الَ يُ امَ زَ يْتَهُ : فَ لَ

تَ  كَ  .سَ
 ايبلي : عرض كردند ؟ صحابه»با خبر نسازم گناهان كبيرهشما را از بزرگترين يا آ«(

. »فرماني پدر ومادرنا ورزيدن به خداوند و شرك«: فرمود اكرمرسول . خدارسول 
آگاه باشيد كه شهادت ناحق نيز از «: كه تكيه داده بود، نشست و فرمود آنگاه بعد از اين

! اي كاش: گفتيم) با خود( قدر اين جمله را تكرار كرد كه ما  و آن. »گناهان كبيره است
  ).ساكت مي شد

بادا امتش مرتكب آن م  كه  را تكرار كرده  رو آن جمله از اين پيامبر  گفتني است كه
  .شوند

  

  تكبر، غرور و خودپسندي: چهاردهم

در دين اسالم   صفاتي زشت و منفور هستند كه  تكبر، غرور و خود پسندي از جمله
ايشان متكبرين را دوست   كه  ما خبر داده  به جايگاهي ندارند، و خداوند  گونه هيچ
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  :است  ندارد و در مورد سرنوشت قيامت آنان فرموده

 m  r  q  p  o   n  ml ٦٠: الزمر  
انسان متكبر، مغرور و خودپسند هم از نظر خدا و هم از نظر مردم منفور و زشت 

  .شود مي  داده  جلوه
  

  از محرمات  توبه: پانزدهم

بر هر مسلمان آگاه و متعهدي الزم است از همه گناهان و نافرمانيهاي الهي بـه شـدت   
ترين كردارهاي خيـر و شـر مـورد حسـاب و      چكحذر نمايد، چون در روز آخرت كو

و پاداشـش را خواهـد    كار نيكو كرده باشد، آن را خواهـد ديـد  اگر ،گيرد كتاب قرار مي
  . و سزايش را خواهد چشيد كار بد كرده باشد، آن را خواهد ديد، و اگر گرفت
وي هرگاه مرتكب يكي از آنها شد در اولين فرصت ممكن به خدا رانسان مسلمان لذا 

  .آورده و از ايشان آمرزش بخواهد
اين است كه انسان از گناه دسـت بكشـد، از انجـامش پشـيمان      توبه نصوح و صادقانه 

شود و تصميم جدي و قاطعانه بگيرد كه دوباره در دام آن گرفتار نيايد، و عالوه بر اينها 
يـا  كرده و حق كسـي بـر گـردنش بـود بايـد يـا حقـش را مسـترد نمايـد و            اگر ستمي

اي صادقانه و مورد پـذيرش خداونـد    چنين توبه. درخواست عفو و گذشت از وي بكند
  .رحمان خواهد بود

يكي ديگر از صفات مؤمن متعهد استغفار و آمرزش خواهي بسيار در برابـر نافرمانيهـا   
  :فرمايد از درگاه احديت است، خداوند متعال مسلمانان را در اين رابطه چنين دستور مي
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m  Ð   Ï    Ô  Ó Ò       Ñl ١٠: نوح   
  ).از پروردگار خويش طلب آمرزش كنيد كه او بسيار آمرزنده است(

  :فرمايد خداوند سبحان در رابطه با ارزش توبه و تقبيح نوميدي از درگاه احديت، مي

 m     £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
    ª          ©    ̈    §  ¦¥       ¤         ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «

  »  º  ¹   ̧ ¶       µl ٥٤ - ٥٣: الزمر   
از لطـف و مرحمـت   ! ايد روي هم كرده اي آنان كه در معاصي زياده! اي بندگانم: بگو(

چـرا كـه او بسـيار    . آمرزد قطعا خداوند همه گناهان را مي. خدا مأيوس و نااميد نگرديد
به سوي پروردگار خود برگرديد و تسليم او شويد پيش و . آمرزگار و بس مهربان است

  ).كه عذاب ناگهان به سوي شما تاخت آورد و ديگر كمك و ياري نشويد از اين
  

اند و بايد جدا از آنها  قرار گرفتهمردم محرماتي كه مورد بي حرمتي 

  اجتناب كرد

  .حالل شمردن حرامها و تحريم حاللها -1
  .ها در حوادث و رخدادهاي روزمره تارهاعتقاد به تاثير گذاري س -2
  .وسيله قرار دادن چيزهايي كه در شريعت مقرر نشده است -3
  .شود فال بد زدن و بدبيني از چيزهايي ديداري و شنيداري كه شرك محسوب مي -4
  .همنشيني بدون هدف با منافقان و گناهكاران -5
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  .نداشتن طمأنينه در نماز -6
  .زياد در نمازكاري و حركات  بيهوده -7
  .پيش افتادن عمدي از امام در نماز -8
  .بويي تناول كرده است رفتن به مسجد براي كسي كه چيز بد -9

  .امتناع بدون دليل زن از همبستري با شوهر -10
  .درخواست طالق بدون معذرت شرعي -11
  ).همسر به يكي از محارم تشبيه (ارتكاب ظهار  -12
  .قاعدگي همبستري با زن در ايام -13
  .تماس جنسي از دبر -14
  .رعايت نكردن عدالت ميان چند همسر -15
  .همنشيني انفرادي با زن بيگانه -16
  .دست دادن زن و مرد بيگانه -17
  .بو خروج زنان از منزل در صورت استفاده از عطر و مواد خوش -18
  .مسافرت زن بدون محرم -19
  .چشم چراني -20
  .ديوثي -21
  .ر نسبت دادن فرزند به پدر و انكار فرزندي كودكتزوير د -23
  .فروش عامدانه كاالي عيب دار -24
  .افزايش قيمت كاال بدون قصد خريد -25
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  .داد و ستد پس از اذان دوم روز جمعه -26
  .رشوه خواري و رشوه دادن -27
  .غصب اموال مردم -28
  .گري قبول هديه در جريان ميانجي -29
  .دست مزد كارگر امتناع از پرداخت -30
  .رعايت نكردن عدالت ميان اوالد در دادن هدايا -31
  .گري بدون نيازمندي تكدي -32
  .بدهي گرفتن بدون قصد پرداخت آن -33
  .استفاده از خوردنيها و آشاميدنيهاي حرام -34
  .استفاده از ظروف طال و نقره -35
  .گواهي دروغ -36
  .گوش دادن به آالت موسيقي -37
  .كردن غيبت -38
  .سخن چيني -39
  .سركشيدنِ بدون اجازه به خانه ديگران -40
  .نجوا كردن دو نفر در حضور شخصي ديگر -41
  .استفاده مردان از طال -42
  .پايين كشيدن لباس -43
  .استفاده خانمها از لباسهاي كوتاه و نازك و تنگ -44
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  .پيوند مو براي زنان و مردان -45
  .برعكس تقليد زنان از مردان و -46
  .آميزي مو به رنگ سياه رنگ -47
  ...نقاشي جانداران بر روي لباس، ديوار، كاغذ و -48
  .گويي در بازگويي خواب دروغ -49
  .نشستن و تكيه زدن بر روي قبر و استمداد از آن -50
  .دقت نكردن در قضاي حاجت -51
  .دادن بدون اجازه به سخن ديگران گوش -52
  .يبدرفتاري در همسايگ -53
  .پايمال نمودن حقوق ديگران در وصيت كردن -54
  .بازي با تخت نرد -55
  .نفرين بدون دليل مسلمانان -56
  .گريه و زاري نامشروع -57
  .زدن سر و صورت در تعزيه -58
  .قطع رابطه بيش از سه روز با مسلمانان بدون معذرت شرعي -59

  :است ازبر پيروان اسالم واجب است عبارت   چه و در پايان آن
را بازگو   جريان شخصي هدايت يافته  كه  - اهللا رحمه–سخنان استاد محمد بن ابراهيم 

اين مناسبت   وقتي سخنان وي را شنيدم، بسيار خوشحال شدم و به: گويد كند و مي مي
و قوانين است   دين اسالم هدايت يافته  به  او تبريك گفتم و خدا را شكر گفتم كه  به

ي اسالم عبارت است از  نخستين پايه  ش توضيح دادم، به او فهماندم كهاسالم را براي
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 ي خداوند فرستاده معبودي جز خدا وجود ندارد و محمد  كه اين  گواهي دادن به
در اعتقادات و عبادات قولي و عملي مخالف دين اسالم   ؛ و بايد از هر ديني كه1است

بات دين اسالم ملتزم گرداند، و اعتقاد تمامي واج  جويد، و خود را به  است، تبرئه
عنوان حالل   به  چه باشد و آن ، حرام مي دين اسالم حرام كرده  چه آن  باشد كه  داشته

عبارتند از   و ساير اركان اسالم را برايش توضيح دادم كه. باشند ، حالل مي معرفي نموده
طهارت كبري و صغري  جهت  برپاداشتن نماز با رعايت اركان، واجبات و شرايطي كه

وجوب   كه ي خدا؛ همچنان ي رمضان و حج خانه باشند، و پرداخت زكات، روزه الزم مي
واجب است امورات   او فهماندم كه  ، و به2وري نمودمآاو ياد  و غسل را نيز به  ختنه

دينش را ياد بگيرد، بعد از آن، ايشان در حضور من  گواهي توحيد را بر زبان جاري 
؛ خداوند او را براي   , و اشهد ان حممدا رسول اهللا اال اهللا  اشهد ان ال اله: گفت نمود و

شود  مي رمسلمان ام  تازه  به  مسايلي كه  و از جمله. است  هدايت عموم مردم فرستاده
نامش با شريعت   و اين در صورتي است كهبايد نام خود را تغيير دهد،   اين است كه

  .3... مانند عبدالمسيح، و يا عبدالحسين و يا  د،اشاسالم ناسازگار ب
كنـد،    بايـد ختنـه    شود اين است كـه  مسلمان امر مي  تازه  به  و يكي ديگر از مسايلي كه

اشكالي ندارد تا كـامال    واجبي شرعي است و بايد انجام گيرد، گفتني است كه  زيرا ختنه
  .ر افتدتأخي  گيرد، اين امر شرعي به اسالم در قلب وي جا مي

                                           
ي  اسالم و آخرين نقطه  ي ورود به توحيد نخستيم مرحله: گويد مي) 1/23(  العز در شرح الطحاويه امام ابن ابي 1

  .باشد بيرون رفتن از دنيا مي
غسل براي كافري   ترين قول بيانگر آن است كه صحيح: گويد مي) 3/627(در زاد المعاد  - رحمو اهللا–ابن قيم  2

  .واجب استشود  مسلمان مي  كه
  ).2/256(المنتقي من فتاوي الشيخ الفوازان  3
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در حق زنان واجب است و در حق زنان كمـال    ختنه:  ي هميشگي آمده در فتاواي لجنه
اسـالم    شود، تا وقتي كـه   تأخير انداخته  مسلماني به  ي تازه ختنه  است، اما درصورتي كه
كند، كاري اسـت بسـيار    يابد و در پناه آن اطمينان خاطر پيدا مي در قلب وي استقرار مي

در همان ابتداي آشنايي با اسالم   ختنه  كو، زيرا ممكن است با فرا خواندن او بهزيبا و ني
  .1موجب ارتداد وي از دين اسالم شود

بايد از پيـامبرش    بايد دعوتگر خود را بدان بيارايد اين است كه  مسايلي كه  و از جمله
آن صـبر و    و در راه دين اسالم فرا خواند  مردم را به  تبعيت نمايد و با اخالقي پسنديده

  :فرمايد مي سازد؛ زيرا پيامبر  استقامت را پيشه
مِ  « ْرِ النَّعَ نْ محُ ٌ لَكَ مِ ريْ دٌ خَ احِ لٌ وَ جُ  بِكَ رَ ْدَ اهللاَِّ ألَنْ هيُ وَ  .٢»فَ

سوگند به خدا، اگر يكي از آنان بوسيلة تو هدايت شود، برايت از شتران سـرخ رنـگ،   
ه شتران سرخ رنگ، در آن زمان، نزد اعراب، از ارزش ياد آوري مي شود ك. (»بهتر است

  ).بسيار بااليي بر خوردار بودند
مسـلمان بسـيار مفيـد      براي تـازه   باشد كه اين كتاب حاوي مسايلي مي  گفتني است كه

در سخنان حضـرت شـيخ     كه دهد، چنان است و مباني اسالم را كامال برايش توضيح مي
  .شد  ارهمحمد بن ابراهيم نيز بدان اش

                                           
  ).3/275(  فتاوي اللجنة الدائمه 1
  .اند نقل كرده بخاري و مسلم از سهل بن سعد 2
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   خاتمه

  سوي اسالم  دعوت مردم به

سوي دين اسالم فرا خواند و در اين راسـتا    مردم را به  بر هر مسلماني واجب است كه
وطنـي و   زباني، هم امتيازاتي طبقاتي اعم از هم  هيچ وجه  نشان دهد و به  ، عالقه صادقانه

  .ميان مردم تفاوت ايجاد نمايد  باعث نشوند كه... 
   :فرمايد ند متعال ميخداو

 m  £¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x   w  vl 
  ١٢٥: النحل

مردمان را بـا سـخنان اسـتوار و بجـا و انـدرزهاي نيكـو و زيبـا بـه راه         !) اي پيغمبر((
  ).پروردگارت فراخوان، و با ايشان به شيوه هرچه نيكوتر و بهتر گفتگو كن

و دور از  سـخنان اسـتوار و بجـا   (حكمـت   با  كه  دستور داده ي فوق خداوند در آيه
كننـده بـوده و    ي كه دلچسب و گيرا و قانعياندرز نيكو و زيبا(  ي حسنه و موعظه)  شبهه

ي نخسـت   مـردم را دعـوت نمايـد، مرحلـه    ) در آن ترهيب و تشويق و بيم و اميد باشد
  بـه   قضـيه شـود، و اگـر    مي  ي مردم استفاده ي دوم براي توده براي افراد خاص و مرحله

صـورت گيـرد، تـا    ) نرمي و مهربان(نحو احسن   به  نياز داشت، پس بايد مجادله  مجادله
همـين   خداونـد   كه ي آنان را خاموش نمايد، چنان جنجال آنان را آرام گرداند و شعله

  : سوي فرعون رفتند  به  گاه كه داد، آن -عليهم السالم–موسي و هارون   دستور را به

 m     y  x   ¡  �       ~     }  |   {  zl ٤٤: طه  
غفلت خود و عظمت خدا (سخن بگوئيد، شايد ) درباره ايمان(سپس به نرمي با او (
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  ).بهراسد) از عاقبت كفر و طغيان خويش و عذاب دوزخ(ياد كند و ) را
  : فرمود و خداوند

 m  |{  z  y  x  w  vu     t  s  r   q  pl ١٠٨: يوسف  
خوانم و  با آگاهي و بينش به سوي خدا مي) مردمان را(راه من است كه من اين : بگو(

) از انبـاز و نقـص و ديگـر ناشايسـت    (، و خدا را منـزّه  )باشند چنين مي(پيروان من هم 
  ).انگارم و كسي و چيزي را شريك خدا نمي(باشم  دانم، و من از زمره مشركان نمي مي

سوي خدا از روي   مردم اعالم دارد، دعوت به  به  كه  ي فوق خداوند دستور داده در آيه
از وي پيـروي    راه خود و راه تمامي كسـاني كـه    آگاهي، يقين و كمال اطمينان نسبت به

  .گيرد كنند، صورت مي مي
ي هـدايت مـردم بـود و از اعـراض و      اي شـيفته  انـدازه   بـه  پيـامبر   گفتني است كـه 

كشـد و   را بـراي مـا تصـوير مـي     قـرآن آن   شـد كـه   رويگرداني آنان از دين ناراحت مـي 
  : فرمايد مي

 m  _   ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  Tl 
  ٦: الكهف

از ايمان (ايشان ) دوري گزيدن و روي گردانيدن(نزديك است خويشتن را در پي (
آسماني قرآن (از غم و خشم اين كه آنان بدين كالم ) آوردن، دق مرگ كني و

  ).هالك سازي) خود را(آورند  يمان نميا) گروند و بدان نمي
  :فرمايد و مي

  m  N  M  L  K    J  I  Hl ٣: الشعراء  
آورنـد، خويشـتن را نـابود     خواهي از غم و اندوه اين كـه آنـان ايمـان نمـي     انگار مي(
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  ).!كني؟
خـود را بـراي     دهد كه او دستور مي  نمايد و به تسلي خاطر پيامبرش را مي خداوند
  .حت ننمايدآنان نارا
لٌ  «: فرمود طالب حضرت علي بن ابي  خطاب به و پيامبر جُ  بِكَ رَ ْدَ اهللاَِّ ألَنْ هيُ وَ فَ

مِ  ْرِ النَّعَ نْ محُ ٌ لَكَ مِ ريْ دٌ خَ احِ  .١»وَ

سوگند به خدا، اگر يكي از آنان بوسيلة تو هدايت شود، برايت از شتران سرخ رنـگ،  (
  ).بهتر است

من دعا إىل هد كـان لـه مـن األجـر «: فرمود پيامبر  كه  روايت شده  و از ابوهريره
, ومن دعـا إىل ضـاللة كـان عليـه مـن  مثل أجور من تبعه, ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً

2K»اإلثم مثل آثام من تبعه, ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً  
ني است ي پاداش كسا اندازه  سوي هدايت فرا خواند، پاداش او به  هر كس مردم را به(
شـود، و هـر كـس      از پاداش آنان چيـزي كاسـته    كه اين كنند، بدون از وي پيروي مي  كه

از وي پيـروي    ي گناه كساني اسـت كـه   اندازه  گمراهي فرا خواند، گناه او به  مردم را به
  ).شود  از گناه آنان چيزي كاسته  كه اين نمايند، بدون مي

                                           
  .اند نقل كرده بخاري و مسلم از سهل بن سعد 1
  ). 257 -256ص(  ما ال يسع المسلم جهله. است  مسلم روايت كرده 2
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  عنوان پيشنهاد  هايي به كتاب
  :نمايم شما پيشنهاد مي  هايي را به ي گرامي اينك در همين راستا كتاب هخوانند

GW 
، معـروف  حافظ ابن أبي فداء:قلم  به  ،تفسير القرآن العظيم  )1(

  .ابن كثير  به
في تفسـير كـالم   ) تيسير الكريم المنان(تفسير ابن سعدي   )2(

  .شيخ عبد الرحمن بن سعدي: قلم   بهالرحمن، 
  :دةعقيـ* 
شـيخ عبـد   :قلم  العقيدة الواسطية البن تيمية مع شرحها، به  )1(

  .العزيز بن رشيد و سلمان و ديگران
شـيخ عبـد   : قلـم   فتح المجيد شـرح كتـاب التوحيـد، بـه      )2(

  .الرحمن بن حسن آل الشيخ
  :حديـث* 
  .إمام البخاري) صحيح البخاري(  )1(
 .إمام مسلم) صحيح مسلم (  )2(

شيخ محمـد بـن صـالح    : قلم  به) اض الصالحين شرح ري(  )3(
 .عثيمين

شـيخ عبـد اهللا   : قلـم   توضيح األحكام شرح بلوغ المرام، به  )4(
 .بسام

  .ابن رجب: قلم  جامع العلوم والحكم، به  )5(
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  :فقـه* 
  .نووي: قلم  ابن قدامة، و يا المهذب، به: قلم  به: المغني  )1(
 .ئريجزا: قلم  منهاج المسلم، به  )2(

 .شيخ صالح فوزان: قلم  الملخص الفقهي، به  )3(

  :نبوي  سيره* 
  .سيرة ابن هشام  )1(
 .سباعي: قلم  السيرة النبوية دروس وعبر، به  )2(

 .الرحيق المختوم  )3(

 .أكرم ضياء العمري: قلم  صحيح السيرة النبوية، به  )4(

ابـن قـيم    إمـام : قلـم   زاد المعاد في هدي خير العبـاد، بـه    )5(
  .الجوزية

  :آداب و أخالق* 
  .ابن عبد البر: قلم  جامع بيان العلم وفضله، به  )1(
 .ابن حزم: قلم  األخالق والسير ، به  )2(

  .بخاري: قلم  األدب المفرد، به  )3(
  شود كتابهايشان پيشنهاد مي  نويسندگاني كه* 
  . شيخ اإلسالم ابن تيميه  )1(
 .إمام ابن القيم  )2(

 .شيخ محمد بن عبد الوهاب  )3(

 .شيخ عبد الرحمن بن سعدي  )4(
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 .شيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم نجدي  )5(

 .شيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ  )6(

 .حضرت شيخ عبد العزيز بن باز  )7(

 .شيخ محمد صالح  عثيمين  )8(

 .شيخ ناصر الدين ألباني  عالمهو  محدث  )9(

  .نشيخ صالح فوزا  )10(
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  مراجع

 الصوم والزكاة, حممد بن صالح عثيمني. 
  صفة صالة النبيحرضت شيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ,. 
  هكذا حج النبيحرضت شيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ,. 
 صفة العمرة, حرضت شيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز. 
 منيرسالة يف الوضوء والغسل, حممد بن صالح عثي. 
 مقرر التوحيد يف دولة قطر, عبد اهللا بن إبراهيم أنصاري. 
 ثالثة أصول, شيخ حممد بن عبد الوهاب. 
 مقرر التوحيد للصف األول والثاين ابتدائي باململكة العربية السعودية. 
 مقرر السلوك للصف األول والثاين والثالث ابتدائي باململكة العربية السعودية. 
 جيد بن عزيز الزنداين و ديگراناإليامن, شيخ عبد امل. 
 خالصة الكالم يف أحكام الصيام, شيخ عبد اهللا اجلار اهللا. 
 آداب احلج والعمرة والزيارة الرشعية, عبد العزيز بن عبد اهللا بن حسن آل الشيخ. 
 حممد رسول اهللا, شيخ األزهر حممد خرض حسني. 
 منهاج املسلم, أبو بكر جزائري. 
 بد اهللا خربوشدليل املسلم املبتدئ, ع. 
 دين اإلسالم, فهد املبارك. 
 أجوبة يف أهم املهامت, عبد الرمحن بن سعدي. 
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 حمرمات استهان هبا الناس, حممد منجد. 
  عبد اهللا بن محيد –كامل الرشيعة. 
 عبد اهللا املصلح. ما ال يسع املسلم جهله, د. 
 احلكمة من تعداد الزوجات, عبد اهللا ناصح علوان. 
 حممد بن صالح بليهييا فتاة اإلسالم ,. 
 املؤامرة عىل املرأة املسلمة, حصني. 
 رسالة يف النكاح, وزارة العدل. 
 الزواج, عمر رضا كحالة. 
 عقبات الزواج, عبد اهللا ناصح علوان. 
 خطر التربج, عبد الباقي رمضون. 
 املرأة املسلمة, وهبي سليامن ألباين. 
 بن سعدي جمموع الفوائد واقتناص األوابد, شيخ عبد الرمحن. 
  
  
  
  
  


