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 ��م اهللا ا����ن ا����م 

 مترجم مقدمه

 عبده ورسوله نبينا حممد وعىل اهللا عىل متقني، وصىلـمني، والعاقبه الـاحلمد هللا رب العال

 .آله وأصحابه أمجعني. أما بعد
ن یث آمده است: دانشمندان و عالمان مسلمان وارثان راستیه در حدکگونه ھمان

عن كث� بن قيس قال كنت جالساً عند أيب ادلرداء يف مسجد «امبران و رسوالن ھستند. یپ
حلديث بلغ�  جمدينة، مدينة رسول اهللا ـدمشق فأتاه رجل، فقال: يا أبا ادلرداء أتيتك من ال

فما جاء بك، جتارة؟ قال: ال، قال: وال جاء بك غ�ه؟ قال:  ، قال:ج �نَّك حتدث به عن انليب
: من سلك طر�قاً ياتمس فيه علماً سّهل اهللا هل طر�قاً يقول ج ال، قال: فإ�َّ سمعت رسول اهللا

مالئ�ة تلضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، و�نَّ طالب العلم �ستغفر هل من ـإىل اجلنة، و�نَّ ال
ماء، و�نَّ فضل العالم ىلع العابد كفضل القمر ىلع ـاحليتان يف اليف السماء واألرض، حىت 

سائر الكواكب، إنَّ العلماء ورثة األنبياء، إنَّ األنبياء لم يورثوا ديناً وال درهماً إنَّما وّرثوا 
گران ولفظ از ابن ی، ابن ماجه و دیترمذال(مسلم، @N»العلم، فمن أخده أخذ حبظ وافر

یس روایت شده است که گفت: نزد ابوالدرداء در مسجد دمشق نشسته از کثیر بن ق« ماجه).
ام، برای  نزد تو آمده ج اللهابوالدرداء من از مدینه، شھر رسول  یآمد و گفت: ا یبودم که مرد

. ابوالدرداء به یکن روایت می جاند که تو آن را از پیامبر اکرم  شنیدن حدیثی که به من رسانده
را به اینجا نکشانده است؟ گفت: خیر. ابوالدرداء (مجددًا) از او پرسید: آیا  او گفت: آیا تجارت تو

تو را به اینجا نیاورده است؟ (آن مرد) جواب داد: خیر، أبوالدرداء (در اینموقع)  یچیز دیگر
بپیماید که در آن در جستجو و طلب  یفرماید: ھر کس راھ می جگفت: شنیدم رسول الله 

گرداند. (و از طرف دیگر)  او آسان و میسر می یبھشت برا یسو را به یاھباشد، خداوند ر  علمی
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در برابر  یگشایند (یا با کمال میل و خشنود طالب علم می یھایشان را بر خشنود فرشتگان بال
که در آسمان و زمین  یکنند)، و (این را بدان که) تمام کسان می یطالب علم تواضع و فروتن

نمایند. و  علماء (طالب علم) طلب بخشش می یدر آب ھستند، براکه  یماھیھای یھستند حت
ماه بر سایر ستارگان است (از  یعالم و دانشمند، بر شخص عابد و زاھد، ھمانند برتر یبرتر

پیامبران  ینسبت به ساکنان زمین). ھمانا تنھا دانشمندان، وارثان حقیق یجھت پرتو افشان
اند، بلکه تنھا علم و دانش را به ارث  به ارث نگذاشته  درھمیکه پیامبران دینار و  یھستند، براست

 .»برده است یاند. بنابراىن ھرکس این میراث را بگیرید، بھره فراوان و سرشار گذاشته
 یداست، برایم آن پنھان و ناپین و مفاھیه از دکعالمان و دانشمندان ھر آنچه را 

م ارشاد و یآنان را به راه راست و مستقدارند، و  ان مییرده و بکار و روشن کمردم آش
رھنمون ساخته و  یگونه ناخالص ح به دور از ھریصح ینید یرده و به سوک ییراھنما

ن امر است، یھم  فه عالمان و دانشمندان اسالمییف و وظیلکت ینا دھند. بنابر سوق می
مردم  یا براگذاشته تا آنان حق ر شان ی ن امانت را بر عھدهیه خداوند متعال اکرا یز

 روشن و واضح بگردانند.
تابھا و کف یان مردم (از خواص گرفته تا عوام) تألینشر علم در م یھا از راه ییک
ند. من ک می یآنان باز یه نقش مشعل و فانوس راھنما را براکدی است یھای مف رساله

بتوانند از شتر یت ھر چه بیام تا طالبان حق و ھدا ح دادهیتاب را شرح و توضکن یز این
گاھین خوید  ابند. ی یش آ

ث، ید، فقه، حدیاز توح یتاب در بردارنده مباحثکن یه اکاست  یآور ادیالزم به 
و  یگانه پرستید و یشده است توح یباشد، و سع می  ر موارد اسالمییو سا  آداب اسالمی

 مان و اسالم بطور مختصر شرح داده شود.یان اکار

 من دل ىلع «ام.  را در نظر گرفته ج اللهتاب، مصداق فرموده رسول کن یدر شرح ا

گران) را یس (دکھر « گران).یبو داود و دأ، یترمذال(مسلم،  . »خ�، فله مثل أجر فاعله

 .»بش خواھد شدیر رھنمون سازد، ھمانند پاداش انجام دھنده آن نصیخ یبه سو
ه من آنرا بطور ک) نام دارد األمةالدروس املهمة لعامة (تاب کن یه: اکتوجه شود 

 ام. دهیان اسالم) نامکمختصر شرح داده و نام آنرا (شرح أر
اش  خشنودیرضا و  یار را تنھا براکن یه اکخواھم  از خداوند متعال عاجزانه می

 قرار دھد.

 ».نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني اهللا وسلم عىل وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصىل«



 

 
 

 

 

 

 مقدمه مؤلف:

متقني، وصىل اهللا عىل عبده ورسوله نبينا حممد وعىل ـمني، والعاقبه الـاحلمد هللا رب العال«

 ».آله وأصحابه أمجعني
عامه  ین اسالم برایان واجبات دیه شامل بکمختصر را  یھا ن جمالت و عباراتیا

عموم  یمھم برا یھا درس( .مهمة لعامة األمة)ـالالدروس Iمردم است تحت عنوان 

 دارم. م میی) را تقد امت اسالمی

ه آن را برای مسلمانان سودمند قرار داده و به لطف و کخواھم  از خداوند متعال می
 ار بخشنده و بزرگوار است.یبس یه وکرا یرد. زیش بپذیرم خوک

 ر بن عبداللهیعبدالعز



 

 
 

 

 

 

 درس اول: 

» ناس«تا آخر سوره   »زلزله«وتاه از کو  کوچکھای  و سوره  »فاتحه«آموزش سوره 
ه کر آنچه یردن آنھا به ھمراه شرح و تفسکح آنھا، و از بر ین و تالوت صحیبا روش تلق

 .)١(و فھم آن واجب است کدر
                                           

 تا آخر. …@بسم اهللا الرمحن الرحيم . احلمد هللا رب العاملني@سوره فاتحه: -١
 ھای سوره فاتحه:  برخی از نام

نماز نیز با آن  چنین ھمشود، و  فاتحه یعنی آنچه که کتاب با آن آغاز شده و باز گشوده می -۱
 گردد. شروع و آغاز می

 أّم الکتاب. -۲
 أّم القرآن. -۳
 سبع المثانی. -۴

@ د:یفرما می جه رسول الله کگونه  م، ھمانیالقرآن العظ -۵ D…… ا سبع من ال مثاين ـو إهنَّ

 .ترمذی)ال( .»والقرآن العظيم الذي أعطيته
 به من داده شده است.سوره فاتحه ھمان سبع المثانی و قرآن عظیمی است که 

 گردد. الحمد، زیرا این سوره با الحمد (سپاس و شکرگزاری برای خدا) آغاز می -۶
 الصاله. -۷
 الشفاء. -۸
الرقیه. زیرا یکی از اصحاب بزرگوار سوره فاتحه را بر یکی از سران عرب خواند (و دمید) و وی  -۹

 نیز به سبب آن از بیماری شفا یافت.
 الکافیه. -۱۰
 الواقیه. -۱۱
 ساس القرآن.أ -۱۲

 فضیلت سوره فاتحه:
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فلم  ج مسجد، فدعاين رسول اهللاـكنت أصيل يف ال«: از ابوسعید بن معلی روایت شده که گفت -۱

ْ ٱ﴿ أُجبه، فقلت: يا رسول اهللا، إينّ كنت أصيل، فقال: أمل يقل اهللا: ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَ�ُ�ۡم  ۡسَتِجيُبوا َّ�ِ
؟، ثم قال يل: ألعلمنك سورة هي أعظم السور يف القرآن، قبل أن .]۲۴[األنفال:  ﴾لَِما ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ 

مسجد، ثم أخذ بيدي، فلامّ أراد أن خيرج، قلت له: أمل تقل: ألعلمنك سورة هي أعظم ـخترج من ال

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿@سورة يف القرآن؟ قال: مثاين والقرآن العظيم الذي ـهي السبع ال@﴾٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

 حمد).أو یبخارال(». أوتيته

مرا فرا خواندند، ولی به ایشان جوابی ندادم. (بعد از  ج خواندم که پیامبر خدا در مسجد نماز می«
اندید) در حال نماز که مرا فرا خو تمام شدن نماز نزد ایشان رفته) وگفتم: ای رسول خدا (ھنگامی

خوانند  آنگاه که خدا و رسول شما را فرا می«فرمودند: آیا خداوند نگفته است که  ج بودم. ایشان
شان را پاسخ داده و بپذیرید؟ بعد از آن (ادامه داده)  ھایتان) زنده گردیده و جان یابد دعوت تا (دل

رین ت رین و باشکوهت ترا که از باعظمای  و فرمودند: پیش از آنکه از مسجد خارج شوی به تو سوره
که خواستند (از  ھای قرآن است آموزش خواھم داد. سپس دستم را گرفتند و ھمین سوره

 ای را که از باعظمت ترین و با مسجد) خارج شوند به ایشان گفتم: آیا نفرمودید: به تو سوره

ِ رَّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ ھای قرآن است آموزش خواھم داد؟ فرمودند: سوره رین سورهت شکوه َّ�ِ
شود) و  ای است که ھفت آیه دارد (و در ھر رکعت از نماز تکرار می است ھمان سوره ﴾٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ

 ».این ھمان قرآن با عظمت و بزرگی است که به من داده شده است

يف سفرة  ج انطلق نفر من أصحاب النبي« روایت شده است که گفت: س از ابوسعید خدری -۲

سافروها، حتى نزلوا عىل حيّ من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلُدغ سيد ذلك 

احليّ فسعوا له بكل يشء، ال ينفعه يشء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا، لعله أن 

كل يشء، ال يكون عند بعضهم يشء، فأتوهم فقالوا: يا أهيا الرهط، إنَّ سيدنا لُدغ، وسعينا له ب

ينفعه، فهل عند أحد منكم من يشء؟ فقال بعضهم: نعم، واهللا إينّ ألرقي، ولكن واهللا لقد 

عالً، فصاحلوهم عىل قطيع من الغنم،  استضفناكم فلم تضيفونا، فام أنا براق لكم حتى جتعلوا لنا جُ

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿@فانطلق يتفل عليه ويقرأ  نُشط من عقال، فانطلق يميش وما فكأنَّام ،﴾٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

علهم الذي صاحلوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: ال  ، قال: فأوفوهم جُ بَةٌ لَ به قَ

فذكروا له،  جفنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا عىل رسول اهللا  جتفعلوا حتى نأيت النبي 

، ثم قال: قد ا رقيةٌ أصبتم، اقسموا، وارضبوا يل معكم سهام، فضحك رسول  فقال: وما يدريك أهنَّ
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 فتح الباري). ۴/۴۵۳، ۲۲۷۶ بخاري حدیثال(. »جاهللا 

ھای  ان رھسپار شدند تا آنکه به یکی از قریهیشدر سفری از سفرھا ج تعدادی از یاران پیامبر« 
نمایند، ولی عرب رسیدند، از ساکنان آن قریه خواستند تا آنان را میھمان کرده و مساعدتشان 

سرباز زدند. (در ھمان زمان بود که) سرور و بزرگ آن قبیله گزیده  شان آنان از میھمان کردن
شد، ھر کاری برایش کردند سودی به او نبخشید، یکی از آنان گفت: اگر نزد این کاروانی که به 

فته و گفتند: ای اینجا آمده است بروید شاید چیزی نزد کسی از آنان باشد، در نتیجه به نزدشان ر
کاروانیان، سرور و بزرگ ما گزیده شده است، و ھر چه برای او تالش کردیم (و ھر درمانی را که 
به کار بستیم) سودی نبخشید، آیا نزد کسی از شما چیزی است؟ (که برای درمان وی مفید واقع 

اما از شما خواستیم  د،دمیخواھم خود َدم  ازاو بر شود)؟ یکی از اصحاب گفت: بله، سوگند بخدا، 
که ما را میھمان کنید، چنین نکردید! بنابراین تا چیزی به ما ندھید برای وی دعایی نخواھیم 
 کرد! در نتیجه در مقابل یک گله گوسفند به توافق رسیدند، در این ھنگام آن شخص (صحابی)

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ رفت و بر او سوره ا آن ید، بدنبال آن گویدم د و میخوان را می ﴾٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ
 یچ عارضه و دردیه ھکرد، مثل آنکسمانھا و بندھا آزاد شد، و شروع به راه رفتن یشخص از ر

ده بودند عمل یز بر آنچه به توافق رسیدھد: آنان ن سخنش را ادامه می یرد. راوک احساس نمی
چ یه َدم زده بود، گفت: ھک یسکد، اما آن ینکم یاز اصحاب گفتند: آنھا را تقس یردند. گروھک
م تا ینکف یشان تعر یه اتفاق افتاده است براکرفته و آنچه را  جرم کامبر اید تا نزد پینکن یارک
شان یا یآمده و ماجرا را برا ج اللهه نزد رسول ک یدھند. زمان می یم به ما چه دستورینیبب

گاه شدکفرمودند: از  جشان یردند، اکف یتعر توان  می  »سوره فاتحه«ه با کد یدید و فھمیجا آ
د، ینکم ید و گوسفندان) را تقسید، (برویانجام داده ا ییار درست و به جاکد، سپس فرمودند: یَدم
 ».دندیخند ج اللهد، سپس رسول ینار بگذارکمن  یسھم ھم برا یکو 

». ثاً، غري تاممن صىلّ صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، ثال« فرماید: می ج رسول الله -۳
 ).۱/۲۹۶، ۳۹۵(مسلم 

کس نماز بخواند و در آن سوره فاتحه را نخواند (این را بداند) که آن نماز ناقص و ناتمام  ھر
 باشد، و این مطلب را سه بار تکرار فرمودند. می

بیان  ألفرمود: خداوند  ج کند که رسول الله روایت می سدر حدیثی قدسی ابوھریره  -۴ 

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿@قسمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني، فإذا قال:« دارد: می قال @﴾٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

�ٱ﴿@اهللا: محدين عبدي، وإذا قال: َ�ٰلِِك يَۡوِم ﴿، قال اهللا: أثنى علی عبدی، فإذا قال: ﴾٣لرَِّحيمِ ٱ لرَّ
إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك ﴿@فإذا قال:، قال اهللا: جمدين عبدي، وقال مرة: فوض إيلّ عبدي، ﴾٤ّ�ِينِ ٱ

َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿، قال: هذا بيني وبني عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: ﴾�َۡسَتعِ�ُ   ٦لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لّصِ
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ِينَ ٱِصَ�َٰط  ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ  �َّ

َ
آّلِ�َ ٱَعلَۡيِهۡم َوَ�  لَۡمۡغُضوِب ٱ� ، قال اهللا: هذا لعبدي، ﴾٧لضَّ

 ).۱/۲۹۶، ۳۹۵(مسلم  .»ولعبدي ما سأل

ِ رَّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ بخش تقسیم کرده ام، پس ھرگاه او بگوید: دو ام به نماز را بین خود و بنده« َّ�ِ
�ٱ﴿ام مرا حمد و ستایش کرده است، و اگر بگوید:  فرماید: بنده ، خداوند می﴾٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ  لرَّ
ام  بار فرمود: بنده یکرده و بزرگ داشته است، و کام مرا ثنا  د: بندهیفرما خداوند می ،﴾٣لرَِّحيمِ ٱ

خداوند  ﴾٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعِ�ُ ﴿د: یه بگوکرده است، و آنگاه کامورش را به من واگذار 
مھیا ام بخواھد برایش  ام، و ھر آنچه که بنده فرماید: این (رمز و پیمانی است) بین من و بنده می

َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿ باشد، و آنگاه که بگوید: شده و فراھم می ِينَ ٱِصَ�َٰط  ٦لُۡمۡسَتِقيمَ ٱ لّصِ ۡ�َعۡمَت  �َّ
َ
�

آّلِ�َ ٱَعلَۡيِهۡم َوَ�  لَۡمۡغُضوِب ٱَعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ  ام است، و ھر  فرماید: این از آِن بنده ، خداوند می﴾٧لضَّ
 گردد. بخواھد فراھم می ام هآنچه را که بند

ھای دانشمندان و فقھا آمده است که:  بر اساس آنچه گفته شد در صحیح ترین نظریات وگفته
که در نمازھای جھریه باشد یا سریه.  خواندن سوره فاتحه در نماز واجب است، حال تفاوتی ندارد

 باشد. و سایرین نیز بر ھمین حکم می :البته مذھب امام شافعی 
خواند در پایان آن بگوید: (آمین)، که معنای آن  وره فاتحه را میکه س مستحب است برای کسی

چنین است: خداوندا! این دعا و درخواستی را که در سوره فاتحه خواندم بپذیر و اجابت کن. 

ن اإلمام فأمنّوا فإنَّه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر « فرماید: در این باره می ج اللهرسول  إذا أمّ

 ).۱/۳۰۷، ۴۱۰فتح الباری، ومسلم  ۲/۲۶۲، ۷۸۰بخاریال(متفق علیه،  ».من ذنبهله ما تقدم 
 

آنگاه که امام بگوید: آمین، شما نیز آمین بگوئید، زیرا چنانچه کسی آمین گفتنش با آمین «
 فرشتگان ھماھنگ و ھمراه گردد، ھر چه گناه در گذشته انجام داده است بخشیده خواھد شد.



 

 
 

 

 

 

 : درس دوم

ن یدادن به ا ین آن گواھیتر عظمت ن و بای، اول)١(باشد ن میکپنج ر یاسالم دارا

                                           
بني اإلسالم عىل مخس: شهادة أن ال إله إالَّ اهللا وأنَّ حممداً رسول اهللا «: دیفرما می جرسول الله  -١

فتح الباری،  ۱/۴۹، ۸بخاری المتفق علیه، ( ».وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلج وصوم رمضان
 ).۱/۴۵، ۱۶ومسلم 

 ھای اسالم بر پنج چیز استوار گردیده است: اساس و پایه«
گر یست. و دیھمتا ن یتا و بیکر از خداوند یغ یچ معبود و اله به حقیه ھک نیدادن به ا یگواھ -۱
  .فرستاده خداوند متعال است جه محمد ک نیا

 .بر پا داشتن نماز چنین ھمو  -۲
 .پرداخت و ادای زکات -۳
 .روزه ماه رمضان -۴
 .حج گزاردن خانه خدا (برای کسی که توانایی مادی و معنوی آن را داشته باشد) -۵

نماز را بر  ألان اسالم، نماز است. خداوند کن سوم از ارکد ؛ رینک ه مالحظه میکھمان گونه 
را در یفر داشته است، زکردن اسالم از کجدا  یبرا یاریرده است، و آن را معکبندگانش واجب 

قَاُمواْ ﴿@د:یفرما د مییقرآن مج
َ
لَٰوةَ ٱفَإِن تَابُواْ َوأ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُواْ  لصَّ  ].۵[التوبه @﴾فََخلُّواْ َسبِيلَُهمۡ  لزَّ

ردان شده و توبه کردند (و روی به سوی خدا آوردند) و نماز گ  که (کافران) از شرک روی چنان«
(شما نیز پس از این حالت) دست از آنان  شان) را پرداخت کردند، را بر پا داشتند و زکات (اموال

 .اند هدیگر مسلمان شد زیرا آنان» شان را آزاد بگذارید بر کشید و راه

العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد «: دیفرما ن باره مییدر ا جرسول الله  چنین ھم  

@».كفر
، والنسائی حدیث ۱۰۷۹وابن ماجه حدیث  ۵/۱۵، ۲۶۲۱ترمذی حدیثال، ۲۲۹۳۷حمد حدیث أ(

 ودیگران). ۴۶۲
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کین ھمین نماز است (نماز صحیح و تنھا) تفاوت اساسی بین مسلمانان و کافران و مشر«(

خواندند) بنابراین ھر کس آنرا (نماز را ) ترک کند کافر  و اصحابش می ج درستی که رسول الله
 ».شده است

(مسلم حدیث  . »بني الرجل وبني الرشك والكفر ترك الصالة« فرماید: می ج در جایی دیگر ایشان
 دیگران). ، و۱/۸۸، ۱۳۴

 ».شرک آوردن و کفر ورزیدن، ترک نماز است (فاصله) بین شخص و بین
 نماز جماعت: 

خداوند متعال گزاردن نماز جماعت در مساجد را بر مردان واجب گردانیده است. این حکم از 

اكِعِ�َ ﴿ شود: آیه قرآن گرفته می این َ�ةَ َواْرَكُعوا َمَع الرَّ َ�ةَ َوآتُوا الزَّ �ِيُموا الصَّ
َ
 ].۴۳[البقرة:  ﴾٤٣َوأ

تان) را بپردازید، و نمازتان را با نماز گزاران  نماز را بر پا بدارید، و زکات (اموال و دارائی«
 .»(جماعت) برگزار کنید. (با رکوع کنندگان رکوع کنید)

نماز جماعت آنقدر مھم است که خداوند متعال آن را به ھنگام جنگ با دشمنان نیز فرض 

�َذا ُكنَت ﴿ د بود زمانی که جنگی در میان نباشد!گردانیده است، حال حکم آن، چگونه خواھ
َ�ۡمَت لَُهُم 

َ
لَٰوةَ ٱ�ِيِهۡم فَأ َعَك  لصَّ  ].۱۰۲[النساء:  ﴾فَۡلَتُقۡم َطآ�َِفةٞ ّمِۡنُهم مَّ

ای از  زمانی که (تو، ای پیغمبر) در میانشان بودی و نماز (خوف) را بر ایشان بپا داشتی، دسته«
 .»ز ایستندآنان (مسلح) با تو به نما

لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام ثم آمر رجالً يصيل بالناس ثم أنطلق « فرماید: می ج رسول الله

(متفق  ».معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم بالنار
 مسلم). . ولفظ از۱/۴۵۲، ۶۵۱فتح الباری و مسلم حدیث  ۲/۱۲۵، ۶۴۴بخاری حدیث العلیه، 

گمان تصمیم گرفته ام که دستور بدھم تا نماز جماعت بر پا گردد، و آنگاه که نماز بر پا گردد  یب«
به کسی (مردی) فرمان دھم تا (به جای من) برای مردم نماز را بگزارد، سپس با چند نفر (مرد) 

اند و  شرکت نکردهشان ھیزم است به نزد کسانی بروم که در نماز جماعت با نمازگزاران  که ھمراه
 ».آتش بزنم ایشان رھا هآنگاه خان

کسانی را که در  ج للهآید که اگر نماز جماعت واجب نبود، رسول ا از مفھوم این حدیث بر می
کرد، بنابراین تخلف و ترک نماز  یشان نمیھا هکنند تھدید به سوزاندن خان نماز جماعت شرکت نمی

 جماعت از صفات منافقین است.
 : هنماز جمع

لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن اهللا عىل قلوهبم ثم ليكونن « فرماید: می ج للهرسول ا

سوگند به خدا، مردمانی ھستند که یا از ترک « ).۲/۵۹۱، ۸۶۵(مسلم حدیث . »من الغافلني

از غافالن  ھایشان ُمھر زده و آنگاه آنان دارند، یا اینکه خداوند بر قلب نمازھای جمعه دست بر می
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 ».و بی خبران خواھند بود

ع هتاوناً هبا طبع اهللا عىل قلبه« فرماید: در جایی دیگر می ج اللهرسول  حمد أ( .»من ترك ثالث مجُ
@و دیگران). ۳/۸۸نسائی ال، ۲/۳۷۳، ۵۰۰ترمذی حدیث ال، ۱۰۵۲، أبوداود حدیث ۱۵۴۹۸حدیث 

 ».د، خداوند بر قلبش ُمھر خواھد زدھر کس سه نماز جمعه را از روی سستی و تنبلی ترک کن«
 باشد. نماز جمعه، بر ھر کس که نماز جماعت واجب است، واجب می

 موارد زیر از شرایط نماز جمعه است: 
 آن در ھنگام و وقت جمعه. یادا -الف
 ه باشد.یه در قرک نیا -ب
 در آن (نماز جمعه) دو خطبه خوانده شود. -ج
ط نماز جمعه را یاز شرا یکیه ک یثیرا حدیز است، زیھم جاخواندن نماز جمعه با سه نفر  -د

 .استف یضع دانستهوجود چھل نفر نمازگزار 
 ست: یه نماز جمعه بر آنان واجب نک یسانک

 نان.یصحرا نش -ج مار،یافراد ب -ب زنان، -الف
عت کآن چھار ر ید به جاینند باکت کتوانند در نماز جمعه شر نمی یه به سبب عذرک یسانکـ 

 نماز فرض بخواند.

إنَّ طول صالة « فرموده است: ج اللهرا رسول یوتاه خوانده شود. زکه خطبه جمعه کسّنت است  

@).۲/۵۹۴، ۸۶۹(مسلم حدیث  . »الرجل وقرص خطبته مئنة من فقهه
طوالنی بودن نماز شخص، و کوتاه بودن خطبه اش، عالمت و نشانه عالم بودنش به احکام شرع «

 ».است
جمعه دو رکعت است، و ھر کس به یک رکعت آن برسد، جمعه را درک کرده است، و اگر به نماز 

ھیچ یک از رکعات آن نرسد، باید نماز را چھار رکعت بخواند. (رکعت با رسیدن به رکوع درک 
 شود). می

 : نماز عید
در نماز گردد، البته حضور زنان  بر ھر کسی که نماز جمعه واجب است، نماز عید نیز واجب می

 .باشد. چنانچه نماز عید در صحرا خوانده شود بھتر است عید سنت و مستحب می

(متفق علیه،  ».خيرج بني الفطر واألضحى إىل املصىل جكان النبي « در حدیث صحیح آمده است:
 ).۲/۶۰۵، ۸۸۹فتح الباری، مسلم حدیث  ۲/۴۴۹، ۹۵۶بخاری حدیث ال

طر و عید قربان به مصلی (که بیرون از شھر بود) برای برگزاری نماز عید ف ج اللهرسول 
 .رفتند می

نماز عید دو رکعت است، بعد از تکبیره اإلحرام در رکعت اول ھفت بار تکبیر (الله اکبر) گفته 
 شود، و در رکعت دوم ھم قبل از خواندن سوره فاتحه پنج بار الزم است تکبیر گفته شود. می
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علی)، و در رکعت دوم (سوره الغاشیه) تالوت شود، و بعد از سنت است که در رکعت اول (سوره األ

 ای خوانده شود. اتمام نماز خطبه
 شود. خطبه خوانده می یکد تنھا یدر نماز ع

ده شود، و نماز یز پوشیو تم کد، سنت است، لباس نو و پایت در نماز عکھنگام حضور و شر
 خوب معطر و خوشبو سازند. یخوش و عطرھا یش را به بویگزاران خو

نْكَ « گفتند: ن مییگر چنیدیکبه  جاران رسول الله ی مِ بَّلَ اهللا منَّا وَ قَ یعنی: خداوند متعال (این @ »تَ
 عبادت را) از ما و شما بپذیرد و قبول فرماید.

 نماز کسوف: 
ول نماز کسوف و خسوف (ھنگام خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی) سنت مؤکده است. زیرا رس 

، ۹۰۴/۱۰(مسلم حدیث  . »تنجيل حتى فصلوا ذلك من شيئاً  رأيتم فإذا …« فرماید: می ج الله

۲/۶۲۳.( 
 ».ھرگاه شاھد کسوف یا خسوفی بودید نماز بگزارید تا آنکه خورشید یا ماه آشکار گردد«یعنی ؛ 

باشد، و ھر رکعت نیز دارای دو رکوع است (یعنی در ھر رکعت  نماز کسوف یا خسوف دو رکعت می
ای  در ھر رکعت دو بار باید سوره فاتحه را به ھمراه سوره چنین ھمدو بار باید به رکوع رفت)، و 

 دیگر خواند.
 تسبیحات رکوع طوالنی باشد. چنین ھمسنت است در ھر دو قیام، قرائت و 

 استسقاء (طلب باران): نماز 
صورت که ھرگاه  شود. بدین نماز استسقاء نیز از سنتھای مؤکده است، و با جماعت خوانده می

ای که خطر خشکسالی مردم را تھدید کرده و نیاز  ھا خشک باشد، بگونه بارندگی کم بوده و زمین
دھد تا (تمامی) مردم  به بارندگی احساس شود، حاکم یا فرمانروای کشور و یا منطقه فرمان می

 برای خواندن نماز استسقاء گرد ھم آمده و از خداوند طلب ریزش باران بنمایند.

ركعتني كام  ج صىل النبي« باشد. زیرا در حدیث آمده است که: نماز استسقاء نیز دو رکعت می

 ۱۲۶۶، وابن ماجه حدیث ۲/۴۴۵، ۵۵۸ترمذی حدیث ال، ۲۴۲۳(أحمد حدیث  .»يصيل يف العيدين

 دیگران). و
خواندند، (نماز استسقاء) را دو رکعت  گونه که در نمازھای عید نماز می ھمان ج رسول الله«

 ».خواندند
شود و در آن خطبه، مردم به طلب بخشش و استغفار از  ای خوانده می بعد از نماز استسقاء خطبه

 ……نی، حسادت و پروردگار مھربان، و به دادن صدقه، و دوری از ھرگونه کینه، بغص، دشم
 شوند. توصیه می

در نماز استسقاء، الزم است خود را تمیز و پاکیزه گردانید، اما استفاده از عطر و مواد خوشبو 
باشد. زیرا روایت شده است که در چنین روزی برای  کننده و یا آراستن وضع ظاھری سنت نمی
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، با فروتنی کامل، بدون ھرگونه با حالتی خاشعانه و خاضعانه ج ادای نماز استسقاء رسول الله

 آراستگی ظاھری از شھر خارج شدند.
 نافله (سنت، مستحب): ینمازھا

نمازھای راتبه روزانه دوازده رکعت بدینصورت است: چھار رکعت قبل از نماز ظھر، دو رکعت بعد  
از نماز ظھر، دو رکعت بعد از نماز مغرب، دو رکعت بعد از نماز عشاء، و دو رکعت ھم قبل از نماز 

ركعة  ما من عبد مسلم يصيل هللا تعاىل كل يوم ثنتي عرشة«فرماید:  می ج اللهصبح. زیرا رسول 

، ۷۲۸/۱۰۱(مسلم حدیث  .»تطوعاً غري فريضة إالَّ بنى اهللا له بيتاً يف اجلنة، أو بني له بيت يف اجلنة
۱/۵۰۳.( 

ھیچ مسلمانی نیست که در ھر روز دوازده رکعت نماز نافله، غیر از نمازھای فرض بخواند، «یعنی: 
ای در بھشت برای او ساخته  خانهکه  ای در بھشت بسازد، یا این مگر آنکه خداوند برای او خانه

 .شود می
 : نوافل مطلقه

بني كل أذانني صالة، بني كل أذانني صالة، ثم قال يف «ماید: فر در این باره می جرسول الله «

، ۸۳۸/۳۰۴فتح الباری، مسلم حدیث  ۲/۱۱۰، ۶۲۷بخاری حدیث ال(متفق علیه  .»الثالثة: ملن شاء
۱/۵۷۳.(@
سنت) است، بین ھر دو اذان، نمازی (سنت) است، سپس در مرحله بین ھر دو اذان، نمازی («

 سوم فرمودند: برای ھر کسی که بخواھد. (نماز بخواند).
 دو اذان یعنی: اذان و اقامه، زیرا اقامه را نیز اذان گویند.

 نماز شب (قیام اللیل): 
باشد.  ده رکعت میھای آن یاز شود. مجموعه تعداد رکعت نماز شب دو رکعت، دو رکعت خوانده می

يزيد  ج ما كان رسول اهللا« روایت شده که گفته است: لزیرا در حدیثی از ام المؤمنین عایشه 

 ۳/۳۳، ۱۱۴۷بخاری حدیث ال(متفق علیه  .»…يف رمضان وال يف غريه عىل إحد عرشة ركعة 
 ).۱/۵۰۹، ۷۳۸/۱۲۵فتح الباری، مسلم حدیث 

در غیر از ماه رمضان، بیشتر از یازده رکعت نماز شب  چهدر ماه رمضان، و  چه ج اللهرسول «
 ».خواندند (قیام اللیل) نمی

 نماز وتر: 
ی مؤکده است که بین نماز عشاء و تا ھنگام طلوع فجر صادق گزارده ھا نماز وتر نیز از سنت

 شود. (خوانده) می
 باشد. ھای نماز وتر، یک رکعت، یا سه رکعت، یا یازده رکعت می تعداد رکعت

 شود. خوانده شده، و آخرین رکعت آن تنھا خوانده می ،نماز وتر دو رکعت، دو رکعت
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 درباره نماز وتر احادیث بسیاری نقل شده است.

، ۹۹۸بخاری حدیث ال (متفق علیه، .»اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتراً « فرماید: می ج رسول الله 

 ).۱/۵۱۸، ۷۵۱/۱۴۹فتح الباری، مسلم حدیث  ۲/۴۸۸
 ».دین نمازتان را در شب وتر قرار دھیآخر: «یعنی

 زکات: 
 خداوند واال و بلند مرتبه پرداختن زکات را بر مسلمانان واجب گردانیده است.

 : شرایط پرداخت زکات پنج چیز است
 مسلمان بودن. -۱
 آزاد بودن. -۲
 به حد نصاب رسیدن اموال. -۳
 .)باشدخود وی صاحب ( یعنیمالکیت کامل زکات دھنده  -۴
 یکسال تمام از مالکیت آن مال گذشته باشد. -۵

ْمَوالِِهْم َصَدقًَة ُ�َطّهُِرُهْم َوتَُزّ�ِيِهْم بَِها﴿ فرماید: یخداوند متعال در این باره م
َ
[التوبة:  ﴾ُخْذ ِمْن أ

۱۰۳.[ 
 تو از مؤمنان صدقات را دریافت کن تا بدان صدقات نفوس آنھا را پاک و پاکیزه اللهای رسول «

 .»گردانی

ِ ﴿ فرماید: در جایی دیگر پروردگار جھان می ُه يَوَْم َحَصادِه  ].۱۴۱[األنعام:  ﴾َوآتُوا َحقَّ
 .حق آن کشت (زکاتش) را در روز درو کردنش بدھید

من آتاه اهللا ماالً، فلم يؤد زكاته، مثّل له يوم القيامة شجاعاً « فرماید: در این باره می ج رسول الله 

قه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم أقرع له  زبيبتان يطوّ

ا لَُهمْ ﴿@تال: ُ ِمْن فَْضلِهِ ُهَو َخْ�ً ِيَن َ�بَْخلُوَن بَِما آتَاُهُم ا�َّ َسُيَطوَّقُوَن  بَْل ُهَو َ�ٌّ لَُهمْ  َوَ� َ�َْسَ�َّ ا�َّ
رِْض  لْقَِياَمةَِما َ�ِلُوا بِهِ يَوَْم ا

َ
َماَواِت َواْ� ِ ِمَ�اُث السَّ ُ بَِما َ�ْعَملُوَن َخبِ�ٌ  َوِ�َّ [آل عمران:  ﴾١٨٠َوا�َّ

۱۸۰.[ 
 .)فتح الباری ۳/۲۶۸، ۱۴۰۳بخاری حدیث المتفق علیه، (
ھر کس که خداوند به او مالی داده است، زکات آن مال را نپردازد، (آن مال) در روز قیامت به «

شود که دو نقطه سیاه باالی چشمش است (دارای سر کچل و  مانند) اژدھای بزرگی میشکل (
ای زننده و زشت دارد، این نشان دھنده نھایت و اوج وحشت و خطری است که انسان را  چھره

کند) که در روز قیامت برگردنش آویزان گردیده، سپس با دھانش او را گاز گرفته (و  تھدید می
گوید: من مال تو ھستم، من آن گنجی ھستم که تو جمع  کند) و می او فرو مییش را در ھا یشن

آوری کردی، سپس این آیه را تالوت فرمودند: (نباید گمان کنند آنان که بخل ورزیده و حقوق 
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کنند، این بخل  فقیران و نیازمندان را از مالی که خدا به فضل خویش به آنان داده پرداخت نمی

باشد، چرا که در روز قیامت آن مالی که در آن ُبخل  ود، بلکه به زیانشان میبه سودشان خواھد ب
شان آویزان خواھد شد (زیرا که در آن روز ھیچ کس مالک  ای به گردن اند ھمانند قالده ورزیده

ھا و زمین خواھد بود و (این را بدانید) که خداوند به  چیزی نیست) و تنھا خداوند وارث آسمان
گاهکردار ھمه شم  .»باشد می ا بسیار آ

فيام سقت السامء والعيون أو كان عثرياً العرش، وفيام سقي «: دیفرما می جرسول الله  چنین ھم

@.)بخاري(ال .»بالنضح نصف العرش
)، یعنی در ھر ده ۱۰/۱زکات کشت و گیاھی که توسط باران آبیاری شده باشد، یک دھم («

یعنی در ». ) است۲۰/۱آبیاری شده باشد، یک بیستم (کیلوگرم، یک کیلوگرم، و آنچه که از چاه 
 ھر بیست کیلوگرم یک کیلوکرم زکات دارد.

اگر محصوالت بدست آمده بدون ھزینه اولیه بدست آمده باشد، بدینصورت که تنھا با آب باران به 
شود، و چنانچه در مسیر کاشت و برداشت و  ) می۱۰/۱ثمر رسیده باشد، زکات آن یک دھم (

ای مصرف شده باشد، مانند آبیاری با تلمبه، یا گاو، و یا خریدن آب قنات، و سایر  ی آن ھزینهآبیار
 .شود ) می۲۰/۱مصارف دیگر، در اینصورت زکات آن محصوالت یک بیستم (

و » شصت صاع«ه معادل ک» پنج وسق«ات کپرداخت ز یره براینصاب گندم، جو، ذرت، برنج و غ
) نھصد ۹۰۰بًا مقدار آنھا الزم است به (یه تقرکباشد، است  لوگرم میکیبًا سه یھر صاع تقر

ليس يف حب وال ثمر صدقة حتى يبلغ مخسة «د: یفرما می جرا رسول الله یلوگرم برسد. زکی

 ).دیگران و ۲/۶۷۴، ۹۷۹/۵مسلم حدیث ( ».أوسق
گردد مگر آنکه  یزکات شامل دانه: (گندم، جو و برنج و یا مانند آن)، و محصوالت کشاورزی نم«

 ».کیلوگرم) برسد ۹۰۰مقدار آنھا به پنج وسق (حدود 

 : مانند شتر، گاو و گوسفند یانیات چھار پاکز
تأيت اإلبل عىل صاحبها عىل خري ما كانت إذا هو مل يعط فيها حقها، «: فرموده است جرسول الله 

يعط فيها حقها، تطؤه بأظالفها  تطؤه بأخفافها، وتأيت الغنم عىل صاحبها عىل خري ما كانت، إذا مل

وتنطحه بقروهنا، قال: ومن حقها أن حتلب عىل املاء، قال: وال يأيت أحدكم يوم القيامة بشاة حيملها 

، وال يأيت ببعري حيمله  ، فيقول: يا حممد، فأقول: ال أملك لك من اهللا شيئاً، قد بلّتُ عارٌ عىل رقبته هلا يُ

، فيقول: يا حم (متفق علیه، .  »مد، فأقول: ال أملك لك من اهللا شيئاً، قد بلّغتعىل رقبته له رغاءٌ

 ).۲/۶۸۰، ۹۸۷/۲۴فتح الباری، ومسلم حدیث  ۳/۲۶۷، ۱۴۰۲والفظ للبخاری حدیث 
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اگر کسی حقی را که خداوند بر صاحب شتران فرض گردانیده، ادا نکند، شترش در روز قیامت «

کند، و اگر کسی  آمده و او را زیر پایش لگد مال میبه بھترین حالتی که در دنیا بوده نزد صاحبش 
حقی را که خداوند بر صاحب گوسفندان فرض گردانیده، ادا نکند، آن گوسفند به بھترین حالتی 

ھایش به بدنش  آید و او را زیر پاھایش لگد مال کرده و با شاخ که در دنیا بوده نزد صاحبش می
لق گرفته بر شتر و گوسفند آن است که اگر شخص فقیر کوبد. (در ادامه) فرمودند: از حق تع می

دھد، باید آن حیوان را دوشیده و شیر آن را  و نیازمندی را در جایی دید که آن حیوان را آب می
گونه نشود که یکی از شما در روز قیامت در حالی که  ) فرمودند: آنچنین ھمبه او بدھد، (

کند و آن گوسفند به فریاد آمده (َبع َبع  حمل می گوسفندی را بر گردنش (دوشش) سوار کرده و
کند) به نزدم بیاید و بگوید: ای محمد (به دادم برس و مرا نجات بده)، ولی من در جواب  می

تو کاری  ایتوانم بر بگویم: ھیچ کاری از دستم برای تو ساخته نیست، و من از جانب خدا نمی
) باز آنگونه نشود که یکی از چنین ھمم، و (ا هما رساندانجام دھم، زیرا در دنیا فرمان خدا را به ش

کند و بگوید: ای محمد (به دادم  کشد و حمل می شما شتری را بیاورد که بر گردنش آن را می
برس و مرا نجات بده)، ولی من در جواب بگویم: ھیچ کاری از جانب خدا برای تو در دست من 

 ».ام زیرا در دنیا فرمان خدا را به شما رسانده توانم برایت کاری انجام دھم، نیست، و نمی
 : گوسفند ،مقدار زکات شتر، گاو

 شتر و تعداد آن
 زکات آن تا از
 یک گوسفند ۹ ۵

 دو گوسفند ۱۴ ۱۰
 سه گوسفند ۱۹ ۱۵
 چھار گوسفند ۲۴ ۲۰
 یک شتر ماده یک ساله ۳۵ ۲۵
 یک شتر ماده دو ساله ۴۵ ۳۶
 یک شتر ماده سه ساله ۶۰ ۴۶
 یک شتر ماده چھار ساله ۷۵ ۶۱
 دو شتر ماده دو ساله ۹۰ ۷۶
 دو شتر ماده سه ساله ۱۲۰ ۹۱

 یک شتر ماده دو ساله ۱۲۹ ۱۲۱
) پنجاه شتر، یک ماده شتر سه ۵۰شتر یک ماده شتر دو ساله، و در ھر ( )۴۰سپس در ھر چھل (

 گردد. ساله، به عنوان زکات حساب می
 باشد. ای را گویند، زیرا مادرش آبستن می سالهبنت مخاض = شتر ماده یک 

 ای را گویند، زیرا مادرش در آن زمان شیر دارد. بنت لبون = شتر ماده دو ساله
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 کند. ای را گویند زیرا که در آن سن شایستگی سواری دادن را پیدا می حقه = شتر ماده سه ساله

 جذعه = شتر ماده چھار ساله را گویند.
 گاو و تعداد آن

 زکات آن تا از
 یک گوساله نر یا ماده یک ساله ۳۹ ۳۰
 یک گوساله ماده دو ساله ۵۹ ۴۰
 دو گوساله ماده یک ساله به باال ۶۰

 سپس در ھر سی گاو، یک گوساله نر یا ماده یک ساله، و در ھر چھل گاو، یک گوساله ماده دو ساله.
 تبیع یا تبیعه = گوساله نر یا ماده یکساله را گویند.

 .مسنه = گوساله ماده دو ساله را گویند
 گوسفند و تعداد آن

 زکات آن تا از
 یک گوسفند ۱۲۰ ۴۰

 دو گوسفند ۲۰۰ ۱۲۱
 سه گوسفند به باال ۲۰۱

 .شود ) رأس گوسفند، یک گوسفند به عنوان زکات داده می۱۰۰سپس افزون بر این در ھر صد (
 مقدار زکات طال:

َة َوَ� ُ�نْفُِقوَ�َها ِ� َسبِيِل ﴿ :فرماید یخداوند متعال در این باره م َهَب َوالْفِضَّ وَن ا�َّ ِيَن يَْ�ِ�ُ َوا�َّ
 ٍ��ِ

َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ِ فَبَّ�ِ  ].۳۴[التوبة:  ﴾ا�َّ

کنند، آنان را به عذابی  و کسانی که طال و نقره را گنجینه و ذخیره کرده و در راه خدا انفاق نمی«
 .»دردناک بشارت بده

) مثقال معادل ھشتاد و ۲۰شود، بیست ( ) مثقال طال، نیم مثقال زکات شاملش می۲۰ھر بیست (
 باشد. ) گرم می۸۵پنج (

 :مقدار زکات نقره
شود، به عباراتی دیگر یکصد و چھل  ) درھم نقره زکاتش می۵) درھم نقره، پنج (۲۰۰ھر دویست (

ام آن  یک چھل ۴۰/۱شود،  ) گرم می۵۹۵(ج ) مثقال از نقره که معادل پانصد و نود و پن۱۴۰(
 ) در صد آن).۲٫۵شود. (یعنی ( زکاتش می

) تومان، بیست ۱۰۰۰( شود، یعنی زکات ھر ھزار ) در صد آن می۲٫۵زکات پول از ھر ھزار تومان(
 .شود ) تومان می۲۵و پنج (

 کاالھای تجارتی: 
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قبیل، ساختمان، زمین، حیوانات، ھر مالی که از آن به عنوان کاالھای تجاری استفاده شود از 

 مواد غذایی و غیره، مطابق با قیمتش در ھر سال زکاتش الزم است پرداخت شود.
 :و مھم در زکات یمسائل اساس یبرخ

ل: یاش اختصاص داده باشد از قب و خانواده یاستفاده شخص یه انسان براکرا  یزیھر چ -۱
 جرا رسول الله یشود. ز شان نمی ات شاملک، ساختمان و لوازم منـزل زیین، مواد غذایماش

(متفق علیه، واللفظ للبخاری @N»مسلم صدقة يف عبده وال يف فرسهـليس عىل ال«: فرموده است
 ).۲/۶۷۵، ۹۸۲/۸فتح الباری، ومسلم حدیث  ۳/۳۲۷، ۱۴۶۴حدیث 
 ».گیرد مسلمان زکات تعلق نمیبر برده و اسب ه خاطر داشتن ب«

شود، بلکه بر  داده شود از قبیل ساختمان و نظایر آن، زکات شاملش نمیھر آنچه که به کرایه  -۲
 .گیرد مبلغ کرایه، یا اجاره آن اگر یکسال تمام از وصولش گذشته باشد زکات تعلق می

رده و کاش را حساب  انهیات سالکرد، و زیتواند آن را از او بگ می ،بود ینزد تاجراگر طلبی  -۳
 ه نزدش (تاجر) بوده بپردازد.کرا  یانیسال یتمام اتکه زکبپردازد، الزم است 

را بموقع بپردازد، فقط  اش یتوانست بدھ ه نمیکبود  یر و ناتوانیاما چنانچه َطَلب، نزد شخص فق
قبل  یھا ات سالکرا زیگرفت، ز یه پول را از وک یسال آن را بپردازد، آن ھم زمان یکات کز

 رد.یگ (گذشته) به آن پول تعلق نمی
 ط آن را داشته باشد.یه شراکگردد، ھر چند  مان نمییتیات شامل اموال کز -۴
ات شامل حالشان کرود، ز ار میکه به یریساختن مساجد، و اعمال خ یه براک یه اموالیلک -۵

 شود. نمی
 ات ھستند:کافت زیه مستحق درک یسانک

دَ ﴿د: یفرما ن مییات چنکخداوند متعال درباره مستحقان ز قَاُت لِلُْفَقَراءِ َوالَْمَساكِِ� إِ�ََّما الصَّ
بِ  ِ َوابِْن السَّ فَرِ�َضًة ِمَن  يلِ َوالَْعاِملَِ� َعلَيَْها َوالُْمَؤلََّفةِ قُلُوُ�ُهْم َوِ� الّرِقَاِب َوالَْغارِِمَ� َوِ� َسبِيِل ا�َّ

 ِ ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ا�َّ  ].۶۰[التوبة:  ﴾٦٠َوا�َّ
فقیران، بینوایان، کارگزاران گمارده شده بر آن،  است (این ھشت گروه)مصرِف زکات تنھا برای «

ھا (یعنی برای متمایل ساختن بیگانگان به دین اسالم)، آزادی  و برای دلجویی و جذب قلب
گانه) فرض و حکم  بردگان، در راه خدا، و رھگذرانی که در سفر باشند، این مصارف (ھشت

  ».حکمت و فرزانه است باو  دانا ، بسیارخداست و خداوند
خانه داشته، و نه ھم توانایی کسب و کار  فقراء: کسانی ھستند که نه مواد غذایی (خوراکی) در -۱

 دارند.
شان، برای مصرفشان کافی نبوده، به عباراتی توانایی بر آوردن  یمساکین: افرادی ھستند که دارائ -۲

 شان را ندارند.ھای نیاز
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 یم براکه از طرِف اماِم حاکھستند  یات): افرادکارگزاران گمارده شده بر زکات (کن زیعامل -۳

 اند. ات، مأمور گشتهکز یجمع آور
د ید، و امان هه تازه مسلمان شدکھستند  یاسالم): گروھ یھا به سو مؤلفه القلوب (جذب قلب -۴

شود تا  ات داده میکه به آنان زکن علت است یرود، بد و شدِن اسالِم آنان مییکبه بھتر شدن و ن
به  یرو شان آرام گشته و شادمان گردد، تا مبادا مجددًا یھا رند، و دلید اسالم را بھتر بپذیشا
 د به مسلمان شدنشان برود.یات، امکافر باشند، با دادِن زکا اگر یفر آورند، و ک یسو

 .اند هعھد بست  باً شود که با اربابان خود کت فی الرقاب (آزادی بردگان): شامل بردگانی می -۵
 ی).ا ه(مکاتب

ش بگوید صد ھزار تومان به من بده تا تو را آزاد ا هکه: سروری (اربابی) به برد مکاتبه یعنی این  
کند تا بتواند آن مبلغ پول را جمع کرده، و به اربابش بدھد، و  کنم، از این روی برده کار می

 .خویش را از قید بردگی آزاد سازد
د، و ان هن مقروض شدیاصالح ذات الب یه براکھستند  یارانکاران): بدھک(بدھالغارمون  -۶

 د.ان هرفت یارکر بار بدھیان زش گین زندیه در جھت تأمک چنین ھم
 یالتجھاد در راه خدا و اع یردن براکنه یردن و ھزکخرج  یعنیل الله (در راه خدا): یسب یف -۷
 شبرد اھداف اسالم.یلمه الله و پک
ھم ندارند،  ید، و پولان هه در راه ماندکھستند  یل (راه ماندگان): مسافران و رھگذرانیسبابن  -۸

ات داده کن خاطر به آنان زیا شھر خود تاجر باشند، به ھمین ین است در سرزمکه ممیکدر حال
 ش باز گردند.یا وطن خویشور که بتوانند به ک نیشود تا ا می

 :زکات الفطر
باشد. عبدالله  جری واجب شد. این زکات بر تمامی مسلمانان واجب میزکات فطر در سال دوم ھ

زكاة الفطر صاعاً من متر أو صاعاً من شعري عىل  جفرض رسول اهللا «: کند که روایت می مبن عمر 

مسلمني وأمر هبا أن تؤد قبل خروج الناس إىل ـالعبد واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري من ال

، ۹۸۴/۱۲فتح الباری، مسلم حدیث  ۳/۳۶۷، ۱۵۰۳بخاری حدیث ال(متفق علیه، @N»الصالة
۲/۶۷۷.( 
(تقریبًا معادل سه کیلوگرم) از خرما، یا یک صاع  -پیمانه -زکات فطر را یک صاع ج اللهرسول «

از گندم، بر ھر مرد، زن، کودک (کوچک)، بزرگ، آزاد و برده مسلمان فرض گردانید، و فرمان داد 
 ».آنکه مردم برای نماز عید خارج شوند آن را بپردازندقبل از 

شان  در زکات فطر نصاب معینی وجود ندارد، بلکه ھر مسلمان باید آنچه از خوراک خود و خانواده
و کسانی که سرپرستی آنان را بر عھده دارد، و در روز عید مازاد بر مایحتاجش بود، به عنوان 

 زکات فطر بدھد.
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ات فطرشان را بدھند، کد خودشان زینند، باک ار میکگر ید یه نزد شخصک یرانارگکخدمتگزاران و 

 د.یاتش را پرداخت نماکآنان خودش ز یشان برا ه اربابکمگر آن
شود،  افت شده و مصرف مییه در آن محل کاست  کیاِت فطر غالبًا از ھمان غذا و خوارکجنس ز

 . ……شمش، خرما، برنج، ذرت و ک، کشکمانند: گندم، جو، 
) را کی(خوراییبا وجود پول، مواد غذا جرا رسول الله یست، زیز نیه جایفطر یپرداخت نقد

ز شمرده شده یات فطر جاکز یپرداخت نقد /فه یردند و تنھا در مذھب امام ابوحنکپرداخت 
 ز نشمارده است.یح و راجح آن را جایقول صح یاست، ول

شود که باید  می ھم ھستند غالبًا نقدی پرداختبا اینحال در بعضی از مناطق که شافعی مذھب 
 مورد توجه باشد.

 برا از ابن عمر ین روز رمضان است. زید آخریاِت فطر، غروب خورشکپرداخت ز یوقت وجوب
(متفق علیه، N@»أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إىل الصالة جأنَّ النبي « :هکت شده است یروا

 ).۲/۶۷۹، ۹۸۶/۲۲الباری، مسلم حدیث فتح  ۳/۳۷۵، ۱۵۰۹بخاری حدیث ال
گزاردن نماز  یرون رفتن مردم برایش از بیه) پیات فطر (فطرکه زکفرمان دادند  ج اللهرسول «
 ».د، داده شودیع

ت نافع آمده یبه روا یثیرا در حدیز است، زیز جاید نیش از روز عیا دو روز پی یکه یاخراج فطر

فتح  ۳/۳۷۵، ۱۵۱۱بخاری حدیث ال(@NCيؤدهيا قبل ذلك باليوم واليومني مكان ابن عمر «ه: کاست 
 ، باب متی تؤدی واللفظ له).۱۶۱۰الباری، وأبوداود حدیث 

 ».داد رده و میکد ادا یا دو روز قبل از عی یکه) را یات فطر (فطرکز بعبدالله بن عمر «

يعطيها الذين يقبلوهنا، وكانوا يعطون  موكان ابن عمر «ه: کند ک ت مییگر نافع رواید یثیدر حد

 فتح الباری). ۳/۳۷۵، ۱۵۱۱بخاری حدیث ال(N@»قبل الفطر بيوم أو يومني

اِت کداد، و (معموًال) ز رفت مییپذ ه آن را میکس کات فطر را به ھر کز ب عبدالله بن عمر«
 .»دادند د فطر مییا دو روز قبل از عی یکفطر را 

زكاة الفطر طهرة  ج فرض رسول اهللا« ه:کد و ابن ماجه آمده است ت أبوداویبه روا یثیدر حد

ن أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها  للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني، مَ

@بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات NC ۱۸۲۷، ابن ماجه حدیث ۱۶۰۹(أبوداود حدیث ،
 دیگران). و ۱حدیث کتاب زکاة الفطر  ۲/۱۳۸والدارقطنی 

ساختن روزه دار از گناه و  کپا یفاره گناھان روزه دار (براک یات فطر را براکز ج اللهرسول «
س آن را قبل از کن ھر یده است، بنابرایازمندان فرض گردانیران و نیفق یبرا کی)، و خورایدیپل
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 یند، نوعیعد از نماز ادا نمارفته شده خواھد بود، و اگر آن را بیات پذکد، آن زید ادا نماینماز ع

 ».صدقه محسوب خواھد شد
را یز پرداخت نمود، زیه در رحم مادر است را نک ینیه) جنیات فطر (فطرکه زکمستحب است 

 رد.ک ن مییچن سفه سوم عثمان بن عفان یخل
باشد، و  د زنده باشد، واجب مییه تا غروب آفتاب شب عک یه) بر ھر مسلمانیات فطر (فطرکز

واجب  یات فطر بر وکد، زیایا بید به دنید شب عیقبل از غروب خورش یاگر طفل چنین ھم
شود،  ات فطر بر او واجب نمیکد زاده شود، زید شب عیچنانچه بعد از غروب خورش یشود، ول می

 آن مستحب است. نپرداخت یول
 : از مسائل مھم زکات یبعض

دیگر بنابر صحیح ترین اقوال عالمان دینی جایز  در صورت نیاز، انتقال زکات از محلی به محل -۱
 است.

 گیرد جایز است. دادِن تمامی زکات به یکی از ھشت گروھی که زکات به آنھا تعلق می -۲
د: یفرما می جرا رسول الله یست، زیز نیدھا) جای(س ج اللهدادِن زکات به آل (خاندان) رسول  -۳

 و ۲/۷۵۳، ۱۰۷۲/۱۶۷(مسلم حدیث N@ »هي أوساخ الناسإنَّ الصدقة ال تنبغي آلل حممد وإنَّام «
 دیگران).

 ».مردم است یھا کرا آنھا چریست، زیسته خاندان محمد نیات) شاکھمانا دادن صدقه (ز«
ست، یات است، درست نکننده زکآنان بر عھده پرداخت  یه سرپرستک یسانکات به کدادِن ز -۴

 ھمسر. مانند: پدر، مادر، فرزندان، نوادگان آنان و

يف أضحى أو فطر إىل  ج خرج رسول اهللا«ه: کآمده است » س یخدرالد یابو سع«از  یثیاما در حد

، ثم انرصف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: أهيا الناس تصدقوا، فمرّ عىل النساء ـال مصىلّ

فقال: يا معرش النساء تصدقن، فإينّ رأيتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبم ذلك يا رسول اهللا؟ قال: 

تكثرن اللعن، وتكفرن العشري، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبِّ الرجل احلازم من 

حداكنَّ يا معرش النساء، ثم انرصف، فلام صار إىل منـزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن إ

عليه، فقيل: يا رسول اهللا هذه زينب، فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: نعم، ائذنوا 

 فأردت أن أتصدق هلا، فأُذن هلا، قالت: يا نبي اهللا إنَّك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حيلّ يل

: صدق ابن مسعود، جهبا، فزعم ابن مسعود أنَّه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي 

فتح  ۳/۳۲۵، ۱۴۶۲بخاری حدیث ال(متفق علیه @N»زوجكِ وولدكِ أحق من تصدقتِ به عليهم
 ).۲/۶۹۴، ۱۰۰۰/۴۵الباری، ومسلم حدیث 
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ه خارج از شھر کگاه نماز ی(جا یه به طرف مصلکد د فطر بویا عید قربان، یروز ع ج اللهرسول «

ه صدقه کاست) رفتند، سپس از آنجا برگشتند و مردم را پند و اندرز داده و به آنان فرمان دادند 
نار زنان کد، سپس از یمردم صدقه بدھ یردند)، فرمودند: اک شان قیبدھند (به صدقه دادن تشو

نان جھنم کن سایشتریرا شما را بید، زیصدقه بدھز یگروه زنان (شما) ن یگذشت و فرمود: ا
 جم؟ آن حضرت ین افراد جھنم ھستیشتریرسول خدا! چرا ما ب یام. آنان (زنان) گفتند: ا دهید

د، و نسبت به شوھرانتان ناسپاس و قدرنشناس یدھ ار مییه لعنت و دشنام بسکرا یفرمود: ز
 یگذاشته و به فراموش ینارکش را به یھا ییکاز شوھرتان سرزد تمام ن ییاگر خطا یعنید، (یھست
ه در عقل و کگروه زنان ھمانند شما  ید) و اینیب د، و تنھا ھمان خطا و اشتباه را مییسپار می

عقل و تجربه برخوردار ھستند  یه از پختگک ییه چگونه بر مردھاکام  دهیدارند ند یاستکن ید
د. (نقصان یبر ن مییرده و از بکقاطع آنان را سست  یه رأکای  د، بگونهینک ره شده و غلبه مییچ
 یتوانند روزه گرفته و نماز بخوانند). سپس به سو ض نمییه به علت حکاست  ین ھنگامید

آمده و اجازه  منب ھمسر عبدالله بن مسعود یه به منزل آمدند، زک یبازگشتند، و ھنگام شان خانه
ب؟ گفته نیدام زکفرمود:  جآن حضرت  ،نب استین زی، االلهرسول  یاورود خواست، گفته شد: 

 یاجازه داده شد. سپس گفت: ا ید، به ویشد: ھمسر ابن مسعود، فرمودند: بله، به او اجازه بدھ
خواستم آن را  داشتم و می یوریه زک یبه صدقه دادن، در حال یامبر خدا، تو امروز فرمان دادیپ

ه صدقه بدھم کگر ید یسکاو و فرزندش از ھر ه کرده است کصدقه بدھم، اما ابن مسعود گمان 
فرمودند: ابن مسعود راست گفته است، شوھر و  جامبر ین ھنگام) پیسزاوارتر ھستند. (در ا

 . »سزاوارتر ھستند یصدقه بدھ یه بخواھک یگریس دکپسرت از ھر 
 ست.یز نیات مرد به زن و فرزندانش جاکز اّماز است، یات زن به ھمسر و فرزندانش جاکپس ز

ست، یز نیبه خدا و آخرت است جا یتوجھ یب یه مدعکن ید یافر و بکات به شخص کدادِن ز -۵
شود،  ات داده نمیکردن داشته باشد زکارکه قدرت ک ییبه شخص ثروتمند و فرد توانا چنین ھم

، ۱۷۹۷۲حمد حدیث أ( . »ال حظ فيها لغني، وال لقوي مكتسب«: دیفرما می جرا رسول الله یز
 دیگران). ، و۱۰۰ـ۵/۹۹ی ئنساال، و۱۶۳۳أبوداود حدیث 

 ».تواند کار کند، در زکات سھمی ندارند فرد ثروتمند و فرد توانایی که می«
زکات نوعی از عبادت است، و ھر عبادتی باید با نیت انجام شود، با این قصد که این کار را برای  -۶

 خواھد. آن را فقط از خدا می دھد، و پاداش و ثواب رضا و خشنودی خدا انجام می
 د در قلب (دل) باشد، نه در زبان و ظاھر.یت باین

 جرا رسول الله یند، زکت یواجب است ن یات بدھد، بر وکخواھد ز ه میک یسکن یا بنابر
فتح الباری، ومسلم حدیث  ۱/۹، ۱بخاری حدیث ال(متفق علیه، @N »إنَّام األعامل بالنيات«د: یفرما می

۱۹۰۷/۱۵۴ ،۳/۱۵۱۵.( 
 . »ھمانا مالک و معیار قبولی و پذیرش ھر عملی، به نیت بستگی دارد«
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 روزه:

نْزَِل �ِيهِ الُْقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوَ�ّيَِناٍت ِمَن الُْهَدى ﴿: دیفرما می ألخداوند 
ُ
ِي � َشْهُر َرَمَضاَن ا�َّ

ْهَر فَلَْيُصْمهُ  َوالُْفْرقَانِ   ].۱۸۵[البقرة:  ﴾َ�َمْن َشِهَد ِمنُْ�ُم الشَّ
ماه رمضان ماھی است که در آن (ماه) قرآن جھت ھدایت و راھنمایی مردم با دالیل روشنی از «

توان حق را از باطل شناخت و جدا کرد) نازل  راھنمایی و ھدایت و فرقان (آنچه که توسط آن می
 .»شده است، بنابراین ھر کس که آن ماه را دریابد باید آن را روزه بگیرد

بني اإلسالم عىل مخس: شهادة أن ال إله إالَّ اهللا وأنَّ حممداً رسول اهللا «: دیفرما می جرسول الله 

@».وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان
 ).۱/۴۵، ۱۶/۱۹ث ی، ومسلم حدیفتح البار ۱/۴۹، ۸ث یحد یبخاراله، ی(متفق عل

 »: استدین اسالم بر پنج پایه و ستون بر پا گشته «
(بنده) و  ج امبریپ هک نیر از الله وجود ندارد و ایغ یچ معبودیه ھک نیدادن به ا یگواھ -۱

 فرستاده خداست.
 بر پاداشتن نماز. -۲
 ات.کپرداختن ز -۳
 آن را داشته باشد). ییه تواناک یسک یگزاردن حج خانه خدا (برا -۴
 گرفتن روزه ماه رمضان. -۵

روز  یل شدن سیمکنصورت با تیر ایا در غیت) ماه نو، یدن (رؤیرمضان با د کروزه ماه مبار

بّي « د:یفرما می جرا رسول الله یگردد. ز شعبان واجب می صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُ

 ».عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني
 ).۲/۷۶۲، ۱۰۸۱/۱۸ث ی، ومسلم حد۴/۱۱۹، ۱۹۰۹ث یحد یه، واللفظ للبخاری(متفق عل

د روزه را یدیروز) مجددًا ماه را د ۲۹ه (بعد از ک ید، و ھنگامیرید روزه بگیدیه ماه را دکآنگاه «
د) ینید آن را ببیده نشد (نتوانستیده ماند و دید)، اما چنانچه ماه بر شما پوشینکد ید (عییبگشا
 ».دینکل یمکروز ت یماه شعبان را س یروزھا

برده، قبول  یا حتیا زن، یف، بالغ، و عادل، خواه مرد لّ کمسلمان م یکآغاز ماه با خبر دادن 
 شود. ده و اعالم مییگرد
 ط وجوب روزه عبارت است از:یشرا

 مسلمان بودن. -۱
 دن به سن بلوغ. (بالغ بودن).یرس -۲
 عاقل بودن. -۳
 گرفتن روزه. یبرا یجسم ییداشتن توانا -۴
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ھر  ید در ازایرد، باینتوانست روزه بگ ر قابل درمان،یغ یماریا بی یریبه سبب پ یسکچنانچه 

را پروردگار یه بدھد. زیه معمول است) به عنوان فدک یی(مواد غذا کیروز روزه، نصف صاع خورا

ِيَن يُِطيُقونَُه فِْديَةٌ ﴿د: یفرما مھربان می  ].۱۸۴[البقرة:  ﴾َوَ�َ ا�َّ
 یمارانیرزنان و بیرمردان، پیشان سخت و دشوار است (مانند ؛ پیه روزه گرفتن براک یسانکبر «
 .»ه واجب استی، فدروزه خوردن رود) در برابر ھر روز به بھبود آنان نمی یدیه امک

 شرایط صحت و درست بودن روزه: 
 مسلمان بودن. -۱
 ض و نفاس).یدر زنان (نبودن در زمان ح کیحالت ُطھر و پا -۲
 ند).کت یداده و رعاص یام را بتواند تشخکه احکای  ز. (بگونهیقدرِت تم -۳
 عاقل بودن. -۴

(أحمد  .»من مل يبت الصيام من الليل فال صيام له«: دیفرما می جرا رسول الله یردن، زکت ین -۵

 ).۴/۱۹۶، واللفظ للنسائی۴/۱۴۲، فتح الباری ۲۴۵۴، أبوداود حدیث ۲۶۴۵۷حدیث 
او وجود  یای برا (روزه». ستیح نیصح شا ند، روزهکت نیروزه گرفتن ن یس در شب براکھر «

 ندارد).

ث یابن ماجه حدNI@»ال صيام ملن مل يفرضه من الليل«: دیفرما می جگر رسول الله یث دیو در حد

 ).۹۱۴ل یإرواء الغل :گران، نگای، و د۱۷۰۰
 ».ستیح نیاش صح ند، روزهکت نیروزه گرفتن ن یس در شب براکھر «

را بر زبان با الفاظ جھری ادا کرد، زیرا این عمل  نیت را با زبان گفتن صحیح نیست، و نباید آن
بدعت است، و تنھا کافی است که شخص در دلش قصد آن را کرده و نیت نماید (زیرا نیت کردن 
امری درونی و باطنی است، نه ظاھری و نمایشی، و جایگاه آن در قلب است) و ھمینکه شخص 

 .خیزد جھت صحت نیت کافی است برای خوردن سحری برمی
 روزه: یھا سنت

در اول وقت  ی)، و خوردن افطاریر در خوردن سحریدر آخر وقت آن (تأخ یخوردن سحر -۱
را رسول ین لحظات غروب آفتاب). زیو گشودن روزه به ھنگام اول یردن در افطارکآن (شتاب 

حمد حدیث أ. ( »ال تزال أمتي بخري ما أخروا السحور وعجلوا الفطر«: دیفرما می جرحمت 

 ، و دیگران).۱/۱۴۰معانی اآلثار للطحاوی ال، شرح ۲۱۵۰۷
ھمواره امت من (امت محمدی) بر روال خیر و نیکی خواھند بود مادامی که خوردن سحری را  «

 . »به تأخیر انداخته و در گشودن روزه (افطاری) شتاب نمایند

 . »عجلوا الفطر ال يزال الناس بخري ما«ند: یفرما می یگریث دیدر حد چنین ھم
 ).۲/۷۷۱، ۱۰۹۸/۴۸، مسلم حدیث ۴/۱۹۸، ۱۹۵۷بخاری حدیث ال(متفق علیه، 
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ھمواره مردم بر روال خیر و نیکی خواھند بود مادامی که در خوردن افطاری (گشودن روزه) «

 ».شتاب نمایند
 .یکردار نکاعمال و  -۲
 د: من روزه ھستم.یخ به او بگوند، در پاسکبه شخص روزه دار دشنام داده و اھانت  یسکاگر  -۳

ذهب الظمأ وابتلّت « ث آمده است:یرا در حدی). زیردن به ھنگام گشودن روزه (افطارکدعا  -۴

، ۲۵دارقطنی حدیث ال ،۲/۷۶۵، ۲۳۵۷(أبوداود حدیث @N»العروق وثبت األجر إن شاء اهللا
 ، و دیگران).۲۹۹حدیث  ۲۶۹نسائی فی عمل الیوم واللیلة صال، ۲/۱۸۵
افتند)، و اگر خداوند بخواھد یبدن تر و تازه گشتند (آرام و قرار  یھا افت، و رگیان یپا یتشنگ«

 . »ده و محقق شدیپاداش و مزد واجب گرد
ند، خواسته اش رّد که اگر در آن وقت دعا کاست  ی، وقتیروزه دار به ھنگام خوردن افطار یبرا

 ند).ک ت میشود. (خداوند آن را استجاب رفته میینشده و پذ
 ک(خش یمعمول یافت نشد با خرمایتازه و آب دار)، و چنانچه  یردن با رطب (خرماکافطار  -۵
 س کرا انس بن مالید. زیافت نشد، با آب روزه را بگشایدام از آن دو کچ یر تازه)، و اگر ھیا غی

يفطر عىل رطبات قبل أن يصيل، فإن مل يكن فعىل مترات، فإن  ج كان رسول اهللا« ه:کند ک ت مییروا

 یو ترمذ ۲۳۵۶ث ی، أبوداود حد۱۲۶۷۶ث یحمد حدأ(@».مل يكن مترات حسا حسوات من املاء
@گران).ید ، و۶۹۶ث یحد

رد، و اگر ک می یتازه افطار یه نماز (مغرب) را بخواند با چند خرماکقبل از آن ج اللهرسول «
رد)، و چنانچه خرما ھم نبود، ک می یافطار ی(معمول یتازه (رطب) نبود، با چند خرما یخرما

 ».دینوش چند جرعه آب می
 :ھای روزه مکروھات و باطل کننده

ماه رمضان (ھنگام روزه) با ھمسرش  یدر روزھا یسکزش): اگر یردن (جماع، آمک یکینزد -۱
 گردد. فاره واجب میکند، روزه اش باطل شده و بر او کزش) ی(آم یکینزد
 فاره واجب است:کر در دادن یب زیت ترتیرعا

آزاد ساختن یک برده مسلمان، و اگر استطاعت آنرا نیافت، الزم است دو ماه پی در پی روزه 
. زیرا ) فقیر را غذا بدھد۶۰بگیرد، و اگر باز ھم نتوانست دو ماه را روزه بگیرد، الزم است شصت (

إذ جاءه رجل  ج بينام نحن جلوس عند رسول اهللا«: ه گفتکآمده است  س در روایتی از ابوھریره

: ج فقال: يا رسول اهللا هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت عىل امرأيت وأنا صائم، فقال رسول اهللا

قال: فهل جتد  هل جتد رقبة تعتقها؟ قال: ال، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟ قال: ال،

بعرق فيها  جفبينا نحن عىل ذلك أُيت النبي  ج إطعام ستني مسكيناً؟ قال: ال، قال: فمكث عند النبي
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والعرق املكتل ـ، قال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال له الرجل: عىل  -متر،

أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك  -يريد احلرتني -أفقر مني يا رسول اهللا؟ فواهللا ما بني البتيها

@(لفظ مسلم: يف رمضان).». حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك جالنبي 
، ۱۱۱۱/۸۱فتح الباری، مسلم حدیث  ۴/۱۶۳، ۱۹۳۶(متفق علیه، واللفظ للبخاری حدیث 

 ).۷۸۲ـ۲/۷۸۱
 باشد). لوگرم میکی ۴۱٫۲۶۵بًا ی(العرق: تقر

 کھال  رسول خدا! یشان آمد وگفت: اینزد ا یه مردکم یبود نشسته ج اللهنزد رسول  یزمان«
در ماه  -ت مسلمیافتاده است؟ جواب داد: (در روا یتو چه اتفاق ید: برایپرس جامبر یشدم، پ

 یتوان ا مییفرمود: آ ج اللهردم. رسول که روزه بودم با ھمسرم جماع ک یرمضان) به ھنگام
شان ی؟ گفت: نه، ایریروزه بگ یاپیدو ماه پ یتوان ا مییآ ؟ گفت: نه، فرمود:ینکای را آزاد  برده

ادامه  سره ی؟ گفت: نه، ابوھریبدھ کن خوراکیبه شصت مس یتوان ا میید: آیپرس  مجدداً 
 یل بزرگیم، زنبیه نشسته بودک ین حالیرد، و در ھمکدرنگ  یمدت جامبر یدھد: آن مرد نزد پ می

جاست؟ آن کرد، ک ه سؤال میک یدند: آن شخصیپرس شانیآورده شد. ا جامبر یپ یاز خرما برا
شان یر و صدقه بده، آن مرد به این را بگیفرمود: ا جنجا ھستم. رسول رحمت یمرد گفت: من ا

رسول خدا؟ سوگند به خدا در دو طرف  یرتر از خودم بدھم، ایا آن را به شخص فقیگفت: آ
دن سخنان آن مرد) یست. (با شنیمن نرتر از خانواده یای فق خانواده -شھر یدر تمام -نهیمد

ان گشت، سپس به او گفتند: آنھا را به یشان نما ابیان یه دندانھاکد یخند آن چنان جامبر یپ
 ».بده تا خانواده

انزال اختیاری منی، در این حالت قضای آن روزه بر شخص واجب گردیده و مرتکب گناه شده  -۲
 است.

گر روزه ید یزیا چیردن غذا کگرداند، اما بو  را باطل میز روزه ین یدن عمدیخوردن و آشام -۳

ْ ٱَوُ�ُواْ وَ ﴿ د:یفرما می ن موردیاند. خداوند متعال در ک را باطل نمی ُ�وا َ لَُ�ُم  ۡ�َ ٰ يَتََب�َّ  ۡ�َۡيُط ٱَح�َّ
ۡ�َيُض ٱ

َ
ۡسَودِ ٱ ۡ�َۡيِط ٱِمَن  ۡ�

َ
واْ  ۡلَفۡجرِ� ٱِمَن  ۡ� تِمُّ

َ
َيامَ ٱُ�مَّ أ ِۡل� ٱإَِ�  لّصِ  ].۱۸۷[البقرة:  ﴾�َّ

بخورید و بیاشامید تا آنگاه که خط (رشته) سفیدی در فجر (صادق) است از خط (رشته) سیاه «
شب متمایز و مشخص گردد، بعد از این زمان روزه را تا ابتدای آغازین شب تکمیل نموده و به 

 .»پایان برسانید
شوند، ولی تزریق  سبب باطل شدن روزه میھای تقویتی و سرمھای غذایی نیز  تزریق آمپول -۴

روند در رگ یا عضله  ھای غیر تقویتی و غیر غذایی که جھت درمان بیماری بکار می آمپول
 .کنند (ماھیچه) روزه را باطل نمی



 ارکان اإلسالم شرح  ٢٨

 

                                                                                                       
، ینیرعاف از ب یماریه در اثر بک ییھا یزیخونر یند. ولک ردن ھم روزه را باطل میکحجامت  -۵
 ند.ک د، روزه را باطل نمییآ ش مییجاد زخم پیا ایده شدن دندان، یشکا ی

وردن غدا از گلو و دھان)، اما چنانچه استفراغ  ردن و باال آکردن (استفراغ ک یعمد ق یاز رو -۵

من ذرعه « :دیفرما می جرا رسول الله یند. زک نمی باشد، روزه را باطل یر ارادیو غ یر عمدیغ

، أبوداود حدیث ۱۰۴۶۳حمد حدیث أ( .»عمداً فليقضالقيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء 
 دیگران). ، و۱۶۷۶، وابن ماجه حدیث ۷۲۰، واللفظ للترمذی حدیث ۲۳۸۰

گردد  واجب نمی یروزه بر و یند، قضاکو ناخواسته استفراغ بر او غلبه  یر ارادیه غکس کھر «
اش را به  روزه ید قضاید، بانکعمد و اراده استفراغ  یس از روکشود)، اما ھر  اش باطل نمی (روزه

 ».آورد یجا
اش باطل  بنوشد، روزه یدنیا نوشیخورده و  ییغذا یو سھو یفراموش یاز رو یسکچنانچه  -۶

من نيس وهو صائم فأكل أو رشب فليتم صومه، فإنَّام «: دیفرما می جرا رسول الله یشود. ز نمی

، ۱۱۵۵/۱۷۱، مسلم حدیث ۴/۱۵۵، ۱۹۳۳بخاری حدیث ال(متفق علیه،  . »وسقاهأطعمه اهللا 
۲/۸۰۹.( 
را ادامه داده و تکمیل نماید،  شا ھر کس فراموش کرد و در حالت روز خورد یا نوشید، باید روزه«

 . »نوشانده است زیرا در واقع این خداوند یکتا بوده است که به او خورانده و
گوش و چشم، روزه را  توجه: استفاده از سرمه در چشم (سرمه کشیدن)، یا چکاندن قطره در

قرار  چنین ھمکند، ھر چند که شخص طعم آنھا را در گلویش (حلقش) احساس نماید،  باطل نمی
دادن دارو بر روی زخم، یا مالیدن پماد بر روی آن، و چشیدن طعم مواد غذایی به شرط آنکه 

 .کند بلعیده نشود، روزه را باطل نمی
ه سنت کت نداشته بلیراھکنگام روزه رمضان، نه تنھا ھا در ھ ردن دندانکز یزدن، و تم کمسوا

 باشد. می
برای روزه دار جایز است که در صورت تشنگی و باال بودن حرارت، بدن خود را با آب شسته، یا در 

وارد شود مانعی  شر آب به گوشگاستخر شنا نماید، بشرط اینکه آب به گلویش وارد نشود (ا

لقد رأيت رسول « :ش غلبه نماید، زیرا در حدیث آمده استا یندارد)، تا بدینوسیله بتواند به تشنگ

، ۱۵۹۰۳(أحمد حدیث @N»بالعرج، يصب عىل رأسه املاء وهو صائم من العطش، أو من احلر ج اهللا
 دیگران). و، ۴/۲۴۲بیھقی فی السنن ال، ۱/۴۳۲حاکم ال، ۲۳۶۵اود حدیث ی دواللفظ ألب

و گرما آب  یاز) تشنگ یی(رھا یش برایه روزه بودند بر سر خویکدم در حالیرا د ج اللهرسول «
 ».ختندیر می
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 از احکام روزه: یبعض

توانند بین خوب و بد تفاوتی بگذارند، گرفتن روزه و اطعام  بر مردان و زنان پیر که نمی -۱
 باشد. مساکین واجب نمی

بیماری که امیدی به بھبود  چنین ھمتواند روزه بگیرد، و  کسی که ھمیشه ناتوان بوده و نمی -۲
 رود، الزم است در برابر ھر روز روزه، یک مسکین را غذا بدھد. وی نمی

باز گشته است، باید به تعداد  شا مسافری که سفرش به پایان رسیده و به دیار و محل و خانه -۳
 زه نگرفته و آنھا را خورده، قضایش را ادا کرده و روزه بگیرد.روزھایی که در سفر رو

ش بھبود یافته، باید به تعداد روزھایی که نتوانسته روزه بگیرد، روزه ا یبیماری که از بیمار -۴
 گرفته و قضای آنھا را به جای آورد.

ک گردید)، زن حائض و یا نفساء زمانی که عادتش یاپان یافت (خونریزی او تمام شده و پا -۵
 الزم است به تعداد روزھایی که روزه نگرفته، روزه گرفته و قضای آنھا را به جای آورد.

ه خورده ک ییروزھا یرد، در قضاینتوانسته در رمضان روزه بگ یه به عللک یسنت است شخص
 ار خواھد شد.کنصورت گناھیرا در ایاندازد، زیر نیبه تأخ یرده و آنھا را تا رمضان بعدکشتاب 

 رمضان: کل روزه و ماه مباریاز فضا یبعض

الصيام جنة، فال يرفث وال جيهل. وإن امرؤ قاتله أو شامته فليقل: إينّ «: دیفرما می جرسول الله  -۱

والذي نفيس بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك، يرتك طعامه  -مرتني -صائم

@».أجزي به، واحلسنة بعرش أمثاهلاورشابه وشهوته من أجيل، الصيام يل وأنا 
 ).۲/۸۰۷، ۱۱۵۱/۱۶۳، مسلم حدیث ۴/۱۰۳، ۱۸۹۴(متفق علیه، واللفظ للبخاری حدیث 

روزه محافظ و سپری در برابر آتش دوزخ است (بدین سبب، شخص روزه دار) نباید سخنان «
، و چنانچه کسی زشت و ناشایسته بر زبان آورده و خودش را به نادانی زده و اعمال بد انجام دھد

بگوید: من روزه دار  -دو بار -با وی منازعه کرده و به اختالف بپردازد یا آنکه دشنامش دھد باید
ھستم. سوگند به کسی که جانم در دست اوست، بوی دھان روزه دار نزد خداوند متعال، از بوی 

ش را به خاطر رضا فرماید: او غذا، نوشیدنی و شھوت مشک خوشتر و بھتر است. خداوند متعال می
دھم، و پاداش  من است، و من خودم پاداشش را می و خشنودی من ترک کرده است، روزه از آِن 

  ».ھر نیکی ده برابرآن است

إنَّ يف اجلنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال «: دیفرما می ج اللهرسول  -۲

مون؟ فيقومون، ال يدخل منه أحد غريهم، فإذا دخلوا يدخل منه أحد غريهم، يقال: أين الصائ

فتح الباری،  ۴/۱۱۱، ۱۸۹۶(متفق علیه، واللفظ للبخاری حدیث @.»أُغلق، فلم يدخل منه أحد
 ).۲/۸۰۸، ۱۱۵۲/۱۶۶مسلم حدیث 
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شود، که تنھا روزه داران وارد آن خواھند  گفته می »ریان«ای است که به آن  در بھشت دروازه«

شود که: روز داران  شود، آنگاه گفته شده و ندا داده می شد، و احدی غیر از آنان وارد آن نمی
آن دروازه بسته  ،شوند، و زمانی که وارد بھشت شدند کجایند؟ آنان برخاسته و وارد بھشت می

 . »شود شده و احدی از آن وارد نمی

إذا دخل شھر رمضان ُفّتحت أبواب السماء، وُغّلقت أبواب جھنم، «: دیفرما می جسول الله ر -۳

، مسلم حدیث ۴/۱۱۲، ۱۸۹۹(متفق علیه، واللفظ للبخاری حدیث  . »وسلسلت الشیاطین
۱۰۷۹/۲ ،۲/۷۵۸.( 

، ھای جھنم بسته خواھد شد ھای آسمان گشوده، و دروازه ه ماه رمضان آغاز شود دروازهکآنگاه «
 ».شوند ده مییشکر ین به زنجیاطیو ش

للصائم فرحتان يفرحهام: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح «: دیفرما می ج اللهرسول  چنین ھم -۴

، ۱۱۵۱/۱۶۳، مسلم حدیث ۴/۱۱۸، ۱۹۰۴(متفق علیه، واللفظ للبخاری حدیث @.»بصومه
۲/۸۰۷.( 
ه به ھنگام افطار، کآنگاه اّول شود:  ه به آن خوشحال میکاست  یشخص روزه دار دو شاد یبرا«

ند به ک ه پروردگارش را مالقات میکآنگاه  دوم گردد، و ند شادمان و خوشحال میک افطار می
 ».گردد ش شادمان و خوشحال مییسبب روزه دار

(متفق  .»بركة السحور يف فإنَّ  تسحروا «: دیفرما می یدر ارتباط با خوردن سحر جرسول الله  -۵
 ).۲/۷۷۰، ۱۰۹۵/۴۵، مسلم حدیث ۴/۱۳۹، ۱۹۲۳بخاری حدیث العلیه، 

 . »است یت و افزونکبر یسحر یرا در برخاستن براید، زیزیبرخ یخوردن) سحر یبرا«(

من صام رمضان إيامناً واحتساباً غفر له ما تقدم من «@:دیفرما می ج اللهگر رسول ید ییو در جا -۵

بخاری حدیث ال(متفق علیه،  .»القدر إيامناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبهذنبه، ومن قام ليلة 
 ).۱/۵۲۴، ۷۶۰/۱۷۵فتح الباری، مسلم حدیث  ۴/۱۱۵، ۱۹۰۱

ای که ایمان داشته و امید پاداش داشته باشد، آنچه از  ھر کس ماه رمضان را روزه بگیرد، بگونه«
ھر کس شب قدر را به عبادت قیام  چنین ھمگناھان (صغیره) انجام داده بخشیده خواھد شد، و 

(صغیره) ای که ایمان داشته و امید پاداش داشته باشد، آنچه از گناھان  کرده و نماز بخواند، بگونه
 ».انجام داده بخشیده خواھد شد

من قام رمضان «@د:یفرما می ج اللهام روزه دار در ماه رمضان، رسول یلت قیدر فض چنین ھم -۷

 ».إيامناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه
 ).۱/۵۲۳، ۷۵۹/۱۷۳ث ی، مسلم حدیفتح البار ۱/۹۲، ۳۷ث یحد یبخاراله، ی(متفق عل



 ٣١ شرح ارکان اإلسالم

 

                                                                                                       
ای که ایمان داشته و امید به  ماه رمضان قیام کرده و نماز بخواند، بگونهھای  ھر کس در شب«

 . »پاداش خدا داشته باشد، آنچه از گناھان (صغیره) انجام داده است، بخشیده خواھد شد

عمرة يف رمضان تقيض حجة « د:یفرما لت حج عمره در ماه رمضان مییدر فض ج اللهرسول  -۸

فتح الباری، مسلم حدیث  ۷۳ـ۴/۷۲، ۱۸۶۳للبخاری حدیث (متفق علیه، واللفظ  . »معي
۱۲۵۶/۲۲۲ ،۲/۹۱۸.( 

  ».باشد گزاردن حج عمره در ماه رمضان، با گزاردن حجی به ھمراه من (در ثواب برابر می«

كان يعتكف العرش األواخر من  ج أنَّ النبي«: هکت شده است یروا لشه ین عایاز ام المؤمن -۹

، ۲۰۲۶بخاری حدیث ال(متفق علیه، @N »عاىل، ثم اعتكف أزواجه من بعدهرمضان حتى توفاه اهللا ت
 ).۸۳۱، ۱۱۷۲۸۵فتح الباری، مسلم حدیث  ۴/۲۷۱
ه کنشست تا آن اف میکدر دھه آخر ماه رمضان (در مسجد) ھمچنان به اعت جرم کامبر ایپ«

 ».نشستند مسجد) میاف (در کشان به اعت ھمسران ،شانیا برد، بعد از ایشان را از دنیخداوند ا

إذا دخل العرش شدَّ مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ  جكان النبي «: هکگر آمده است ید یثیدر حد -۱۰

، ۱۱۷۵/۸فتح الباری، مسلم  ۴/۲۶۹، ۲۰۲۴(متفق علیه، واللفظ للبخاری حدیث @. »أهله
۲/۸۳۲.( 
با  یکیبست (از نزد میم کد ازارش را محیرس ه دھه آخر رمضان فرا میکآنگاه  جرم کامبر ایپ«

رد، و ھمسران (و اھل ک آن را زنده نگه داشته و عبادت می یرد) و شبھاک ز مییھمسرانش پرھ
 . »ردک دار مییز بیش) را نا هخانواد

 جكان النبي «اف در ماه رمضان آمده است: کگر در ارتباط با اعتید یثیدر حد چنین ھم -۱۱

 یبخارال(@C Nان العام الذي قُبض فيه اعتكف عرشين يوماً يعتكف يف كل رمضان عرشة أيام، فلام ك
 ).یفتح البار ۲۸۵ـ۴/۲۸۴، ۲۰۴۴ث یحد

ه ک ینشست، اما در آن سال اف میک) روز را به اعت۱۰در ھر ماه رمضان ده ( جرم کامبر ایپ«
 . »اف نشستکست روز را به اعتیافت، بیوفات 

 روزه نفل (تطوع، سنت): 
آمده  یثیرا در حدیباشد. ز می جامبر یدوشنبه، و پنج شنبه، سنت پ یروزه گرفتن در روزھا -۱

، واللفظ ۲۴۵۰۸(أحمد حدیث  . »يتحر صوم االثنني واخلميس جكان رسول اهللا «: هکاست 

@دیگران). ، و۲۵۰۷نسائی فی الکبری حدیث ال، ۱۷۳۹، وابن ماجه ۷۴۵للترمذی حدیث 

 ».ردیدر انتظار روزھای دوشنبه و پنج شنبه بوده تا آنرا روزه بگ ج اللهرسول «

تعرض األعامل يوم االثنني واخلميس فأحب أن يعرض «: هکفرموده است  ج اللهرسول  چنین ھم
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فی  ۲۶۷۹نسائی حدیث ال، ۲۴۳۶، أبوداود حدیث ۷۴۷(لفظ الترمذی حدیث  .»عميل وأنا صائم

 دیگران). ، و۲۱۱۶زیمة حدیث ، ابن خ۴/۲۰۱الکبری، وفی المجتبی 
شود، بدین خاطر  ھا) در روزھای دوشنبه و پنج شنبه بر(خداوند) عرضه می تمامی اعمال (انسان«

 . »دوست دارم اعمالم در حالی عرضه شود که من روزه ھستم

صوم « :هکفرموده است  ج اللهرا رسول یباشد، ز سه روز را در ھر ماه روزه گرفتن سنت می -۲

فتح  ۴/۲۲۴، ۱۹۷۹(متفق علیه، واللفظ للبخاری حدیث  . »أيام من كل شهر صوم الدهر كلّهثالثة 
 ).۸۱۹ـ۲/۸۱۸، ۱۹۷ـ۱۱۶۲/۱۹۶الباری، مسلم حدیث 

  ».روزه گرفتن سه روز از ھر ماه (مانند) آن است که تمامی زمان روز گرفته شود«

ا سألت«ه: کگر آمده است ید یثیدر حد : أكان رسول ج عائشة زوج النبي عن معاذة العدوية أهنَّ

يصوم من كل شهر ثالثة أيام؟ قالت: نعم، فقلت هلا: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت:  جاهللا 

@».مل يكن يبايل من أي أيام الشهر يصوم
، ۲۴۵۳، أبوداود حدیث ۲۵۱۲۷، أحمد حدیث ۲/۸۱۸، ۱۱۶۰/۱۹۴(واللفظ لمسلم حدیث 

 دیگران). ، و۱۷۰۹حدیث ، ابن ماجه ۷۶۳ترمذی حدیث ال
د: یپرس جرم کامبر ایھمسر پ بشه ین عایه از ام المؤمنکت شده است یه روایعدو ۀاز معاذ«
. (روزه یشه پاسخ داد: آرین عایگرفت؟ ام المؤمن از ھر ماه سه روز را روزه می ج اللها رسول یآ

 ییه چه روزھاکنیداد: به اشان جواب یگرفت؟ ا را از ھر ماه روز می ییگرفت) گفتم: چه روزھا می
از ماه را  یه چه روزکنداشت  یشان تفاوتیا یبرا یعنیداد. ( نمی یتیرد اھمیاز ماه را روزه بگ

 رند).یگ روزه می
باشد.  روزه گرفتن در دھه نخست (ده روز اول) ماه ذی الحجه نیز سنت بوده و پسندیده می -۳

من أيام العمل الصالح فيها أحب إىل اهللا من هذه ما « در این باره فرموده است که: ج اللهرسول 

األيام، يعني العرش، قالوا: يا رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا؟ قال: وال اجلهاد يف سبيل اهللا إالَّ 

فتح الباری،  ۲/۴۵۷، ۹۶۹بخاری حدیث ال(@N»رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بيشء
 دیگران). ، و۶۵۰۵أحمد حدیث 

الحجه) محبوبتر  یدھه اول (ذ یعنین روزھا، یاز روزھا، عمل صالح از ا یچ روزینزد خدا، ھ در«
حتی جھاد در راه خدا؟ فرمود: حتی جھاد  ج اللهرسول  یست. گفتند: ایتر ن یو دوست داشتن

ز بر نگرداند. یچ چیش به جھاد رفته و از آن ھیبا جان و مال خو یه شخصکدر راه خدا، مگر آن
 د شود).یرده و شھکز فدا یش را نیرده، و جان خوکش را در راه خدا انفاق یمال خو یعنی(
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ن ارتباط آمده یدر ا یثیباشد، در حد روزه گرفتن در روز عرفه و روز عاشورا ھم مستحب می -۴

امضية والباقية، وسئل عن ـعن صوم يوم عرفه فقال: يكفر السنة ال جسئل رسول اهللا «ه: کاست 

 ، و دیگران).۲/۸۱۹، ۱۱۶۲/۱۹۷(مسلم حدیث . »وراء، فقال: يكفر السنة املاضيةاشصيام يوم ع
 

گرفتن در روز عرفه سؤال شد، ایشان فرمود: گناھان سال گذشته و از روزه  ج اللهاز رسول «
پوشاند، از ایشان از روزه روز عاشورا سؤال شد، در جواب فرمود: گناھان یک سال  آینده را می

 گردد). (به عبارتی روزه این روزھا کفاره سال می  ».پوشاند میگذشته را 
باشد) که یک روز قبل (تاسوعا)،  گیرد بھتر است (مستحب می کسی که روز عاشوراء را روزه می

یا یک روز بعد، (روز یازدھم) از آن را نیز روزه بگیرد. حکمت این حکم جھت مخالفت با یھودیان 
ن سبب گرفتند، بدی شتند که روز عاشوراء از ماه محرم را روزه میباشد. زیرا آنان رسم دا می

، ۲/۷۹۸، ۱۱۳۴/۱۳۴(مسلم حدیث  . »لئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع« فرمود: ج اللهرسول 
 دیگران). ، و۲۱۰۶أحمد حدیث 

  ».روز نھم (تاسوعا) را روزه خواھم گرفت  مانده و (زنده بودم) حتماً  ینده باقیاگر تا سال آ«
أفضل الصيام «. آمده است یتیرا در روایباشد، ز لت مییفض یروزه گرفتن در ماه محرم دارا -5

@ . »بعد رمضان شهر اهللا املحرم
 ، و دیگران).۸۵۳۴، أحمد حدیث ۲/۸۲۱، ۱۱۶۳/۲۰۲(مسلم حدیث 

 ».باشد ماه رمضان ، روزه در ماه محرم که ماه خدا است می بھترین روزه بعد از«
شه ین عایخاص خود است، از ام المؤمن یھا یژگیل و ویفضا یز دارایروزه گرفتن در ماه شعبان ن -۶

يصوم من شهر أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان  جمل يكن النبي : «روایت است که گفت که

 فتح الباری). ۴/۲۱۳، ۱۹۷۰بخاری حدیث ال(N@ »كله
@@».كان يصوم شعبان إالَّ قليالً «@و در روایتی دیگر آمده است:

 ).۲/۸۱۱، ۱۱۵۶/۱۷۶(مسلم حدیث 
ماه شعبان  یشان تمامیگرفت، ھمانا ا شتر از ماه شعبان روزه نمییرا ب یچ ماھیھ جرم کامبر ایپ«

 . »گرفت را روزه می
 . »گرفت از آن را روزه می کیا بجز اندشعبان ر یشان تمامیا«گر آمده است: یت دیو در روا

ن باره یدر ا ج اللهرا رسول یباشد، ز ز سنت مییشش روز، روزه از ماه شوال بعد از ماه رمضان ن -۷

(واللفظ لمسلم حدیث @.»من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر«: دیفرما می

 دیگران). ، و۲۸۷۵الکبری حدیث  نسائی فیال، ۲۳۵۳۳حمد حدیث أ، ۲/۸۲۲، ۱۱۶۴/۲۰۴
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فرستاده  ج ه محمدک نیتا وجود ندارد، و ایکجز خداوند  یچ معبود به حقیه ھکاست 
(ال اله) آن  ی، معنا »ال اله اال الله«ان شروط یو ب )١(آن یامبر خداست، با شرح معانیو پ

خداوند و  یه به جاکآنچه را  ین جمله تمامیه اکست، یبحق ن یمعبودچ یه: ھکاست 
و طرد  ینف یو قطع یلکرد بطور یگ ر از او پرستش شده و مورد عبادت قرار مییبه غ
مش یو مفاھ یه عبادت با تمام معانکقت است ین حقیند. (إالَّ الله): برای اثبات اک می

 داشته باشد. ییکه شرکآنتا است، بدون یکژه خداوند یتنھا و تنھا و
 عبارتند از:  »ال اله اال الله«شروط 

 .)٢(امًال مقابل جھل استکه خودش کن جمله یداشتن علم و دانش در فھم ا -۱
 .)٣(باشد مخالف می که با شک ینیقیداشتن  -۲

                                                                                                       
ھر کس تمامی ماه رمضان را روزه بگیرد و سپس شش روزه از ماه شوال را نیز روزه بگیرد، گویا «

 . »ھمه روزگار (سال) را روزه گرفته است
 ج اللهرا رسول یم زیردکر کذ  ه قبالً کگونه  است، ھمان یلیفضا یز دارایعمره در ماه رمضان ن -۸

 ه).ی(متفق عل N »ة معيحج تعدل رمضان يف عمرة « فرموده است:
 ».من است یبه ھمراھ یگزاردن حج عمره در ماه رمضان برابر با حج«

ھیچ معبودی بر حق و «بطور موجز و مختصر این است که: » ال إله إالَّ اهللا«معنای پیام توحید  -١
 ».راستین بجز خداوند یکتا وجود نداشته و ندارد و نخواھد داشت

نَّهُ  ۡعلَمۡ ٱفَ ﴿ د:یفرما ن باره مییخداوند متعال در ا -٢
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ�  ].۱۹[محمد:  ﴾�َّ

گاه باش که ھیچ معبود راستین و برحقی جز خداوند یکتا وجود ندارد بنابر«  . »این بدان و آ

ِ ﴿فرماید:  از سوره زخرف می ۸۶در آیه  چنین ھم    ].۸۶[الزخرف:  ﴾٨٦وَُهۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۡ�َّقِ ٱإِ�َّ َمن َشهَِد ب
مگر کسی که به راستی و حق گواھی داد (و گفت: ال إله إالَّ الله) و حال آنکه آنان از «: یعنی

گاه ھستند  گواھی به حق داد.  »ال إله إالَّ الله «مفھومش آن است با بیان ». صداقت گفتارش آ

@. »يعلم أنَه ال إله إالَّ اهللا دخل اجلنةمن مات وهو « د:یفرما می جرسول الله 
 دیگران). ، و۱۰۸۸۸نسائی فی الکبری حدیث ال، ۴۶۴حمد حدیث أ، ۱/۵۵، ۲۶/۴۳(مسلم حدیث 

گاھی دارد که ھیچ معبودی بحق جز الله وجود ندارد  ھر کس در حالی بمیرد که می« داند و آ
 ».گردد وارد بھشت می

 به مدلول و مفاھیم آن یقین کامل داشته باشد، بنابر زم استال این است که گوینده پیام توحید -٣
این اگر کسی در دلش نسبت به مدلول و مفاھیم این پیام شک و تردیدی داشته باشد سودی از 

ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما ﴿: فرماید بیان آن نخواھد برد، زیرا پروردگار متعال می َّ�  ِ ِ ٱَءاَمُنواْ ب  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
 ْ  ].۱۵[الحجرات:  ﴾ُ�مَّ لَۡم يَۡرتَابُوا
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 .)١(است که مخالف با شرک یداشتن اخالص -۳

                                                                                                       
جز این نیست که مؤمنان راستین و واقعی کسانی ھستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند «

 .»دھند گاه شک و تردیدی به خود راه نمی و ھیچ

ِينَ ٱوَ ﴿د: یفرما می ۴ه یپروردگار در سوره بقره آ چنین ھم َّ�  ِ نزَِل ِمن يُۡؤِمُنوَن ب
ُ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ أ

ُ
َمآ أ

 ِ  ].۴[البقرة:  ﴾٤ُهۡم يُوقُِنونَ  �ِخَرةِ ٱَ�ۡبلَِك َو�
آورند،  و آنان که به آنچه که به سوی تو نازل شده، و آنچه که قبل از تو نازل شده است ایمان می«

 .»دارندو به جھان آخرت ھم یقین 
به آن یقین کامل دارند. اما ھرکس که به  ودھند،  تردیدی به دل خود راه نمی یعنی ھیچ شک و

باشد، زیرا خداوند  شود، منافق می دل خویش شک و تردید را راه داد دچار دو دلی و تردید می

ِينَ ٱِذنَُك  ٔۡ إِ�ََّما �َۡسَ� ﴿: فرماید متعال در این باره می َّ�  ِ ِ ٱَ� يُۡؤِمُنوَن ب  ۡرتَابَۡت ٱوَ  �ِخرِ ٱ مِ ۡ�َوۡ ٱوَ  �َّ
ُدونَ   ].۴۵[التوبة:  ﴾٤٥قُلُوُ�ُهۡم َ�ُهۡم ِ� َرۡ�بِِهۡم َ�َ�َدَّ

آورند، و  خواھند که به خداوند یکتا و روز قیامت ایمان نمی تنھا (فقط) آنانی از تو اجازه می«
تردیدشان سرگردان این (بدان) که آنان در شک و  و تردید افتاده است، بنابر ھایشان در شک دل

 .»باشند و دو دل می

أشهد أن ال إله إالَّ اهللا وأينَّ رسول اهللا ال يلقى اهللا هبام عبد « د:یفرما ن ارتباط مییدر ا جرسول الله 

 ، و۱۵۴۴۹، أحمد حدیث ۵۶ـ۱/۵۵، ۲۷/۴۴(مسلم حدیث @N»غري شاك فيهام إالَّ دخل اجلنة
@).دیگران

دھم که ھیچ معبود راستین و بر حقی جز خدای یکتا وجود ندارد، و اینکه  شھادت و گواھی می«
ای که خداوند متعال را با این دو شھادت  من فرستاده و رسول خدا ھستم، (بدانید) ھر بنده

 ».مالقات کند، بدون آنکه نسبت به این دو گواھی شک و تردیدی داشته باشد، وارد بھشت خواھد شد

فمن لقيت وراء هذا احلائط «: دیفرما د میین به اصول توحیقیدر ارتباط با  ج اللهرسول  چنین مھ

 دیگران). ، و۱/۶۰، ۳۱/۵۲(مسلم حدیث  . »يشهد أن ال إله إالَّ اهللا مستيقناً هبا قلبه فبرشه باجلنة
دھد در حالی که  می  »ال إله إالَّ الله«ھر کسی را که در پشت این دیوار دیدی که شھادت به «

 ».قلبش به آن یقین دارد، او را بشارت و مژده به بھشت بده

ِمُرٓواْ ﴿ :فرماید ، سوره بینه می۵خداوند متعال در ارتباط با اخالص در عبودیت و دین در آیه  -١
ُ
َوَمآ أ

َ ٱإِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ   .]۵[البینة:  ﴾ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ
ای  (آنان) فرمان داده نشد مگر آنکه تنھا خداوند یکتا را پرستش و عبادت کنند آنگونهیعنی: به «

 . »اند آالیش گردانده یکه (برنامه زندگی و فرامین الھی) دین را برای او خالص و ب

م عىل النار من قال ال إله إالَّ اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا«: دیفرما ز میین ج اللهرسول  @.»إنَّ اهللا حرّ
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 .)١(ه با دروغ مخالفت داردک یداشتن صداقت و راست -۴
 .)٢(مخالفت دارد یه با ھر گونه دشمنک یو محبت یدوست -۵

                                                                                                       
 ).۱/۴۵۶، ۳۳/۲۶۳فتح الباری، مسلم  ۱/۵۱۹، ۴۲۵بخاری حدیث ال(متفق علیه، 

در حالی که توسط آن رضا و خشنودی » ال إله إالَّ اهللا«د: یه بگوکرا  یسکتا، ھر یکھمانا خداوند «
 . »طلبد بر آتش جھنم حرام گردانیده استبخداوند بلند مرتبه و واالمقام 

@N »أسعد الناس بشفاعتي من قال ال إله إالَّ اهللا خالصاً من قلبه أو نفسه«@د:یفرما شان مییا چنین ھم
 دیگران). ، فتح الباری، و۱۳/۴۷۳، ۷۵۱۰بخاری حدیث ال(متفق علیه، 

ند: یه بگوکسانی ھستند کامت ین مردم به شفاعت من در روز قین و خوشبختریسعادتمندتر 
 خالص از قلب و جانش باشد. معبودی بحق غیر از خدای یکتا نیست و این گواھی

، آنگونه که مخلصانه از دل سرچشمه باشدصداقتی که با ھر نوع دروغ و حیله و نیرنگ مخالف  -١

َحِسَب  ١�ٓمٓ ال﴿ فرماید: بگیرد. خداوند متعال در این باره می
َ
ْ َءاَمنَّا  �َّاُس ٱأ ن َ�ُقولُٓوا

َ
ْ أ ُ�ٓوا ن ُ�ۡ�َ

َ
أ

ِينَ ٱَ�َتنَّا  ولََقدۡ  ٢َوُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنونَ  ُ ٱِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ  �َّ ِينَ ٱ �َّ  ﴾٣ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱَصَدقُواْ َوَ�َۡعلََمنَّ  �َّ
 ].۳-۱[العنکبوت: 

اند که بمحض آنکه بگویند، ایمان آوردیم رھا شده و مورد آزمایش و امتحان  آیا مردم گمان کرده«  
از آنان بودند مورد آزمایش و امتحان قرار دادیم. (این را  گیرند. ھمانا کسانی را که قبل قرار نمی

شناسد کسانی را که راست گفتند، حتمًا  داند و می می  بدانید و یقین کنید) که خداوند یکتا حتماً 
شناسد کسانی را دروغ گفتند. (صف راستگویان از دروغگویان، مشخص و متمایز  داند و می می

 .»خواھد شد

َها ﴿ فرماید: یدیگر خداوند مجایی  در چنین ھم ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ َمَع  �َّ َوُ�ونُوا

ِٰد�ِ�َ ٱ  ].۱۱۹[التوبة:  ﴾١١٩ل�َّ
ای کسانی که ایمان آوردید (برنامه الھی را پذیرفتید) تقوای الھی را پیشه خویش ساخته (و از «

 .»راستگویان و صادقان باشیددروغگویان منافق پرھیز کرده) و ھمراه 

ما من أحد يشهد أن ال إله إالَّ اهللا وأنَّ حممداً رسول اهللا صادقاً من قلبه « د:یفرما می جرسول الله 

مه اهللا عىل النار ، ۳۲/۵۳، مسلم حدیث ۱/۲۲۶، ۱۲۸(متفق علیه، واللفظ للبخاری حدیث  .»إالَّ حرّ
۱/۶۱.( 

شھادت بدھد، و اینکه محمد رسول  »ال إله إالَّ اهللا« ھر کس صادقانه و از صمیم قلب به«
 . »گرداند خداست، خداوند آتش جھنم را بر وی حرام می

محبت و دوستی که با ھر نوع دشمنی و کینه ورزی مخالف بوده و سبب ارتباط بیشتر با پیام  -٢

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  گونه که خداوند متعال می شود، ھمان توحید می ِۗ َءاَمنُوٓ  �َّ َّ َشدُّ ُحّبٗا ّ�ِ
َ
 .]۱۶۵[البقرة:  ﴾اْ أ
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 .)١(م شدن محض در برابر آن بدون ھر گونه مخالفت و اعتراضیتسل -۶

                                                                                                       
اند، دوستی و محبت بسیار  ) ایمان آورده و آن را باور داشتهال إله إالَّ اهللاکسانی که به ( …«

 . »ھمتا دارند یشدید و زیادی با خداوند یکتا و ب

َها ﴿د: یفرما می ۵۴ه یپروردگار متعال در سوره مائده، آ چنین ھم ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َمن يَۡرتَدَّ  �َّ َءاَمُنوا

ِ�  ۦِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ 
ۡ
ُ ٱفََسۡوَف يَأ  ].۵۴[المائدة:  ﴾ۥٓ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم َوُ�ِحبُّونَهُ  �َّ

اید، (این را بدانید که) ھر کس از گروه شما از (دین و ایمانش)  ای کسانی که ایمان آورده«یعنی: 
این رفتارش) خداوند قوم و گروھی را خواھد آورد که ایشان را برگشته و مرتد گردد (در برابر 

 .»دارند دارد و آنان ھم او را بسیار دوست می دوست می

ْ إَِ�ٰ ﴿ :فرماید خداوند متعال در ارتباط با تسلیم شدن در برابر احکام و فرامینش می -١ نِيُبٓوا
َ
َوأ

ۡسلُِمواْ َ�ُ 
َ
 .]۵۴[الزمر:  ﴾ۥَرّ�ُِ�ۡم َوأ

پروردگارتان با توبه و پشیمانی بازگشته و روی آورید، و در برابرش (در مقابل قوانین و  به سوی«
 . »فرامینش) تسلیم محض بشوید

 د:یفرما می ۱۲۵ه ینند در سوره نساء، آک لم او مییه خود را تسک یسانکلت یدر فض چنین ھم
ۡسلََم وَۡجَههُ ﴿

َ
ۡن أ ۡحَسُن دِيٗنا ّمِمَّ

َ
ِ وَ  ۥَوَمۡن أ  ].۱۲۵[النساء:  ﴾ُهَو ُ�ِۡسنٞ ِ�َّ
دین چه کسی بھتر و نیکوتر است از کسی که تمام وجودش را تسلیم خدا کرده است در «یعنی: 

 .»باشد) حالتی که در این تسیلم صادق و راضی و خشنود است. (و نیکوکار ھم می

ِ ٱإَِ�  ۥٓ وَۡجَههُ َوَمن �ُۡسلِۡم ﴿ د:یفرما ن میی، سوره لقمان چن۲۲ه یخداوند متعال در آ وَُهَو ُ�ِۡسٞن  �َّ
ِ  ۡسَتۡمَسَك ٱَ�َقِد  � ٱ ۡلُعۡرَوةِ ٱب  ].۲۲[لقمان:  ﴾لُۡوۡ�َ�ٰ

و ھر کس وجودش را تسیلم پروردگار یکتا نماید و روی به سوی او کند در حالتی که «یعنی: 
تحکم و استوار نیکوکار بوده (و از این تسیلم راضی و خشنود باشد) به تحقیق که به رسیمانی مس

 .»ترین رشته الھی) چنگ زده است. (محکم

فََ� ﴿ :ای دقیق شده است ، سوره نساء ھم به کیفیت و چگونگی این تسلیم شدن اشاره۶۵در آیه 
نُفِسِهۡم َحرَٗجا 

َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا ا قََضۡيَت َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ ّمِمَّ

 ].۶۵[النساء:  ﴾٦٥َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما
آورند (در زمره مؤمنین قرار  چنین نیست، سوگند به پروردگارت، آنان ایمان نمی«یعنی: 

شان اختالف و مشاجره افتاده است حاکم و داور کنند  گیرند) مگر آنکه تو را در آنچه میان نمی
دستورات و سنت تو پیروی کنند، نه از ھوا و ھوس بزرگان یا ان از یشھا (در مسائل و برنامه

دیگران) و سپس بدنبال این داوری در وجودشان و ضمیرشان ھیچ دلتنگی و اعتراضی به آنچه 
 .»که تو حکم کردی نیابند و کامًال و با کمال میل تسلیم آن حکم و فرمان بشوند
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 .)١(ردن استکار و رد که مخالف ھرگونه انک یرفتن و قبولیپذ -۷
ر از الله مورد عبادت و یه به غکاز ھر آنچه  یزاریار و بکدن و انیفر ورزک  -۸

 .)٢(ردیگ پرستش قرار می
 ن آمده است:یر چنیت شعر زیگانه در دو ب ن موارد ھشتیا یتمام

 علم يقني وإخالص وصدقك مع
 

 وانقياد والقبول هلا ةحمب 
 

 وزيد ثامنها الكفران منك بام
 

 اإلله من األشياء قد أهلا سو 
 

ھمانند  یفرستاده خداوند است موارد جه محمد کن شھادت یم ایبا توجه به مفاھ
 باشد. د الزم االجرا مییآ می یبعد یھا آنچه در پاراگراف

 ه از آن خبر داده است.کردن ھر آنچه کق و باور یتصد -۱

                                           
م یرد، و از صمید) در بردارد با جان و دل بپذیتوحلمه (کن یه اکرا  یم و معانیه تمام مفاھک نیا -١

، سوره ۱۳۶ه یه خداوند متعال در آکگونه  سازد، ھمان یرده و بر زبانش جارکقلب آن را قبول 

ِ ﴿ د:یفرما بقره می ِ ٱقُولُٓواْ َءاَمنَّا ب نزَِل إَِ�َۡنا �َّ
ُ
 ].۱۳۶[البقرة:  ﴾َوَمآ أ

ه ھمان قرآن و سنت است) کامبرش یه بر ما (توسط پکتا و آنچه یکد: به خداوند ییبگو«: یعنی
 .»میا مان آورده و باور داشتهیده است اینازل گرد

کفر ورزیدن و انکار و بیزاری از ھر آنچه که به جای خداوند یکتا، و یا به ھمراه وی پرستش و  -٢
و آرزوھای غیر شرعی فردی گردد، مانند: طاغوتھا، بتھا، سایر مخلوقات، ھوی و ھوس،  عبادت می

 یا فامیلی یا گروھی و غیره.

ِ ﴿ فرماید: ، سوره بقره چنین می۲۵۶خداوند متعال در آیه  ُٰغوتِ ٱَ�َمن يَۡ�ُفۡر ب ِ  ل�َّ ِ ٱَوُ�ۡؤِمۢن ب َّ� 
ِ  ۡسَتۡمَسَك ٱَ�َقِد   ].۲۵۶[البقرة:  ﴾لُۡوۡ�َ�ٰ ٱ ۡلُعۡرَوةِ ٱب

رده و سر باز زند) ک یچیسرپ یه از برنامه الھکه به طاغوت (ھر آنچه کس کن ھر یا بنابر«: یعنی
ه به کق یاورد، به تحقیمان بیم قلب) ایتا (از صمیکد، و به خداوند یار نماکده و آن را انیفر ورزک
 .»افت)یم و استوار چنگ زده است. (نجات خواھد کمح یسمانیر

مَ ماله «: دیفرما ن باره مییدر ا جرسول الله  رُ من قال ال إله إالَّ اهللا وكفر بام يعبد من دون اهللا حَ

 دیگران). ، و۱/۵۳، ۲۳/۳۷(مسلم حدیث  . »ألودمه وحسابه عىل اهللا 

(ھیچ معبودی راستین و بر حق جز الله وجود ندارد) و به ھر   »ال إله إالَّ اهللا«ھر کس بگوید: «
گردد و  ورزد، مال و خونش (بر مسلمانان) حرام میشود کفر ب آنچه که به غیر از الله پرستش می

 . »حسابش تنھا با خداوند بلند مرتبه و واال مقام خواھد بود
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 از اوامر او. یاطاعت و فرمانبردار  -۲
 رده و بر حذر داشته است.ک یه نھکز از ھر آنچه یاجتناب و پرھ -۳

ه خودش و کباشد ای  وهیه پرستش و عبادت خداوند تنھا به روش و شک نیا -۴

 .)١(اند ان داشته و مقرر داشتهیب جامبرش یپ

                                           
ال إله إالَّ اهللا، حممد ( علما و دانشمندان اسالمی، آن چیزھایی را که به نفی و بطالن شھادتین -١

تعبیر » نواقض اسالم«ز آنھا به اند که ا انجامد در ده مورد به شرح زیر بر شمرده می) رسول اهللا
 کنند. می

 اول: شرک آوردن در عبادت خداوند یکتا و برای او شریک قائل شدن.

َ ٱإِنَّ ﴿ :فرماید خداوند متعال در این باره می َك بِهِ  �َّ ن �ُۡ�َ
َ
َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

 ۚ  ].۱۱۶[النساء:  ﴾�ََشآُء
که  یبخشد و (این را بدانید) برای ھر کس را نمی ن به خودخداوند یکتا، شرک ورزیدقطعًا «

 . »بخشد بخواھد گناھانی پایین تر از شرک را می

ِ ﴿ ن آمده است:ی، سوره مائده چن۷۲ه یدر آ چنین ھم ِ ٱَمن �ُۡ�ِۡك ب َم  �َّ ُ ٱَ�َقۡد َحرَّ  ۡ�َنَّةَ ٱَعلَۡيهِ  �َّ
َوٮُٰه 

ۡ
ۖ ٱَوَمأ نَصارٖ  �َّاُر

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ  ].۷۲[المائدة:  ﴾٧٢َوَما لِل�َّ

گرداند (و این را  و ھر کس به خداوند یکتا شرک بورزد قطعًا خداوند یکتا بھشت را بر او حرام می«
  .»ای ندارند بدانید) که جایگاھش در آتش جھنم است و ستمگران و مشرکان ھیچ یاری دھنده

 ر نام برد.یتوان از موارد ز پرستش خداوند متعال می در عبادت و کق شریاز جمله مصاد
ردن، و کنذر  چنین ھمخواستن از آنان،  یاریدن و یطلب کمکدر دعاھا، مردگان را خواندن، و به 

 نند.ک می یھا و مقابر قربان نار گورستانکه در ک یسانکمردگان، مانند  یبرا یذبح و قربان
ای (میانجی) قرار دھد و به آن واسطه  یکتا واسطهم: چنانچه شخصی بین خود و خداوند دو

متوسل شده و چیزی بخواھد (یعنی در دعا به او توجه کرده و بخواھد که نزد خدا سفارشش را 
 کرده یا آنکه برایش کاری را انجام دھد) و از وی طلب شفاعت نموده و بر او توکل کند، بنابر

 .استاجماع علماء و دانشمندان اسالمی، کافر 
سوم: چنانچه کسی مشرکان را کافر ندانسته، و یا اینکه در کفر آنان شک و تردید داشته باشد، یا 

 که مذھب و روششان را صحیح بداند، کافر است. این
، از رھنمود و یا مذھبی یا گروھی یه رھنمود و دستور فردکمعتقد باشد  یسکچھارم: چنانچه 

م و قضاوت کم و قضاوت آنان، از حکد حیه بگوک نیا ایت، ا بھتر اسیتر،  املک ج اللهدستور رسول 
ان یم و قضاوت طاغوتکه حک یسانکباشد، مانند  افر میکبھتر و عادالنه تر است،  جامبر یپ
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ح یداده و ترج یبرتر ینیو د ین شرعیاست، بر قوان یر شرعیه غکشور) را ک ین رسمی(قوان
 دھند. می

، یت بشریل، ھدایاز قب یبه امت اسالم جرسول خدا  یھا نسبت به آموزش یسکپنجم: چنانچه 
ه به آنھا عمل کده و از آنھا نفرت داشته باشد، ھر چند یورز یام قرآن و سنت، دشمنکقضاوت، اح

 باشد. افران میکند، از ُزمره و گروه ک

نَزَل ﴿فرماید:  خداوند متعال در این باره می
َ
�َُّهۡم َكرُِهواْ َمآ أ

َ
ُ ٱَ�ٰلَِك بِ� ۡعَ�ٰلَُهمۡ  �َّ

َ
ۡحبََط أ

َ
 .]۹[محمد:  ﴾٩فَأ

این به آن سبب است که آنان به آنچه که خداوند یکتا نازل کرده است (احکام قرآن و سنت) «
 . »، بنابراین (خداوند یکتا) اعمالشان را محو و نابود کردندا کراھت داشته

تمسخر و ریشخند بگیرد، ھمان ای از دین مبین اسالم را به باد  ھر کسی حکمی یا مسئله :ششم
از جانب خداوند متعال برای بشریت آورد، و یا آنکه حسن پاداش و ثواب  ج اللهدینی که رسول 

گردد. زیرا پروردگار متعال در  آن، و سوء کیفر و عقاب آن را به ریشخند و تمسخر بگیرد، کافر می

ِ ﴿ فرماید: این باره می ب
َ
ِ ٱقُۡل أ َ�ۡعَتِذُرواْ قَۡد َ�َفۡرتُم َ�ۡعَد  َ�  ٦٥ُكنُتۡم �َۡسَتۡهزُِءونَ  ۦَورَُسوِ�ِ  ۦَوَءاَ�ٰتِهِ  �َّ

 ].۶۶-۶۵[التوبة:  ﴾إِيَ�ٰنُِ�مۚۡ 
از رفتار  -گرفتید بگو، آیا خداوند یکتا، آیاتش (قرآن) و پیامبرش را به باد ریشخند و تمسخر می«

اید،  بعد از آنکه ایمانتان را آشکار کرده بھانه نیاورید زیرا -ناپسند و اعمال زشتتان پوزش نطلبید
 ».اید کافر گردیده

ل یباشد، از قب میآن ر مجموعه یه با آنھا مرتبط بوده و در زک ییارھاکو  یھفتم: سحر و جادوگر
فوق  یروین یه من داراک یخود، به آن معن یجلب آنان به سو یان مردم برایدر م یتردست

انجام ردن آنان) از اعمال خالف شرع بوده و کو شاد  یسرگرم یباشم (نه برا می ییو ماورا یبشر
، سوره بقره، سحر و جادو را ۱۰۲ه یه خداوند در آکن سبب است یگردد. بد افر میکی آن  هدھند

  گردد. فر منجر میکخودش به  یعین اعمال با روند طبیه اک ییفر دانسته است تا جاکمرادف با 

ۖ َوَما ُ�َعّلَِماِن ِمۡن ﴿ ٰ َ�ُقوَ�ٓ إِ�ََّما َ�ُۡن فِۡتَنةٞ فََ� تَۡ�ُفۡر َحٍد َح�َّ
َ
 ].۱۰۲[البقرة:  ﴾أ

دادند، مگر آنکه ابتدا به او  آن دو شخص صالح به کسی آموزش (سحر و جادو) نمی«یعنی: 
گفتند: جز این نیست که ما (ابزاری) برای آزمایش و امتحان (شما) ھستیم (تا مشخص گردد  می

 باشد) بنابر شما، چه کسی کفر را بر ایمان ترجیح داده و خواھان یادگیری سحر می که از میان
 .»این (مبادا فریب خورده و کافر شوی) کافر مشو. (حقیقت را کتمان نکن)

انجام سحر با را ینباش، ز یو آموزش سحر و جادوگر یریادگیدنبال به ه که بدان معنا است ین آیا
 خواھد شد.ار کفر تو آشک یو جادوگر



 ٤١ شرح ارکان اإلسالم

 

                                                                                                       
ھشتم: پشتیبانی و حمایت از مشرکان و کافران و یاری کردن آنان علیه مسلمانان از مصادیق 

َوَمن ﴿ فرماید: گردد. خداوند متعال در این باره می خروج از اسالم است که منجر به کفر می
َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ  َ ٱِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥَ�َتَول ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ  ].۵۱[المائدة:  ﴾٥١ل�َّ

این) ھر کس از شما، آنان (یھودیان و مسیحیان) را به دوستی و مواالت برگزیند، یقینًا از  بنابر«(
رود (و این را بدانید که) خداوند یکتا گروه ستمکاران را ھدایت  زمره آنان به شمار می

 .»گرداند نمی
 نند.ک برقرار می یافران دوستکد و با ننک ه به خود ظلم و ستم میک یسانک یعنی

ن یعت و دیتوانند از شر ھا) می از مردم (انسان یه برخکاعتقاد داشته باشد  یسکنھم: چنانچه 
 گردد. افر میکنند کرون رفته و به ظاھر آن عمل نیب جمحمد 

 �ِخَرةِ ٱدِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ�  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱَوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿ :فرماید میخداوند متعال در این باره 
 ].۸۵[آل عمران:  ﴾٨٥ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن 

ھای آن شود، ھرگز از وی  ھر کس غیر از اسالم دینی دیگر را برگزیند و تابع قوانین و برنامه«
 ».پذیرفته نخواھد شد، و قطعًا در آخرت از زیانکاران خواھد بود

ز یردن به آنھا نکن اسالم و عمل نیاموختن قوانین خدا و نید بهو پشت نمودن  یگردان یدھم: رو

ن ُذّكَِر ﴿د: یفرما ن ارتباط مییرا خداوند متعال در ایباشد. ز فر میکق یاز مصاد ۡظلَُم ِممَّ
َ
َوَمۡن أ

ۡعَرَض َ�ۡنَهاۚٓ إِنَّا ِمَن  ۦَ�ِٰت َرّ�ِهِ �
َ
 .]۲۲[السجدة:  ﴾٢٢ُمنَتقُِمونَ  لُۡمۡجرِِم�َ ٱُ�مَّ أ

ھای پروردگارش برای او یادآوری شود، باز او  چه کسی ستمگرتر است از کسی که آیات و نشانه«
گاه باشید)  -ھیچ کس از وی ستمکارتر و ظالم تر نیست -از آنھا روی بگرداند (این را بدانید و آ

  ».رسانیم شان می کاران انتقام گرفته و آنان را به سزای اعمال که ما از مجرمان و جنایت
بوده  یھا جد ن نواقض و مخالفتیه شخص در اکند ک نمی یر شد تفاوتکه ذکن موارد یا یدر تمام

ن یا یرا در تمامیند، زکعمل ن یلکن یترس و ھراس به قوان یه از روکا آنیند، و ک یا شوخی
راه مجبور به کا یاز روو ه تحت اجبار و فشار ک یسکشود، مگر  فر شاملش میکق یحالتھا مصاد

ن اعتقادات و یاز ا  ه قلباً ک، به شرط آناست یعت اسالمیمخالف شره کشود  ین اعمالیچنانجام 
 وسته بوده و مطمئن باشد.یمان پیرش به ایباشد، و ضم یرفتارھا ناراض

ه احتمال مبتال شدن مردم کھستند  کین موارد از امور خطرنایا یه تمامکاست  یادآوریالزم به 
 اد است.یار زیآنھا بسبه 

ن یرده و بھراسد، مبادا به اکز ین موارد دھگانه پرھین بر ھر مسلمان واجب است از ایا بنابر
 رد.ک یدًا از آنھا اجتناب و دورید شدیه باکم یشو ادآور مییگناھان آلوده گردد، لذا مجددًا 

 دقت نمایید:
ه الزم است آنھا را کد یآ ش مییپ یرددر ارتباط با خطرات و نواقض مورد چھارم، مسائل و موا

 ح دھم.یتان توضیبرا
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ات، که عبارت است از، نماز، زکدھد  ان پنجگانه اسالم را شرح میکر اریبدنبال آن سا
و  یمال ییه توانایکسکارت، و حج خانه خدا برای یرمضان و ز کروزه گرفتن در ماه مبار

 آن را داشته باشد. یجسم

                                                                                                       
چنانچه کسی اعتقاد داشته باشد که قوانین رسمی و اساسی کشوری که بانی آن جمھور مردم 

 باشد، از قوانین دین مبین اسالم بھتر است. بوده و ساخته و پرداخته دست بشریت می
ن بیستم (یا ھزاره سوم) کارایی نداشته و قابل یا آنکه بگوید: قوانین و دستورھای اسالمی در قر

 قبول نیست.
ن یمسلمان در ا یان و عقب ماندگین اسالم) عامل زیعت و قانون خدا (دید: شریه بگوکا آنیو 

 ا ھزاره سوم) شده است.یستم یعصر (قرن ب
 یبراای  چ برنامهین انسان و خداست، و ھیب ین اسالم تنھا برنامه فردید: دیو سرانجام بگو
ن حاالت اگر یا ین امور ندارد، در تمامیھم به ا یارکت ندارد، و یبشر یاسیو س یشئونات اجتماع

 گردد. افر میکداشته باشد  یین اعتقادھایچن یسک
ردن زن و مرد کا سنگسار یردن دست دزد، و کدن و قطع یاعتقاد داشته باشد بر یسک چنین ھم

افر کست، یح نیزمان و عصر قابل اجرا نبوده و صحن یب زنا شده است، در اکه مرتک یمتأھل
 گردد. می
در معامالت،  یر از قانون الھیغ یگریتوان از قانون د ه میکاعتقاد داشته باشد  یسکا چنانچه یو 

ن ید ایه بگوکا آنی، و دانستز یرده و آن را جاک یرویپ یرات شرعید و فروش، حدود و تعزیخر
 گردد. افر میکم خداوند است، کن بھتر از حیھا و قوان مکح
، حالل قرار داده ندا ه اجماع مسلمانان حرام داشتهکن اعمال و اعتقادات، ھر آنچه را یرا او با ایز

، یل زنا، شرابخواریار و روشن از قبکه خداوند بصورت آشکس آنچه را کاست. به عنوان مثال ھر 
 گردد. افر میکند، بنابر اجماع مسلمانان را حالل بگردا یعت الھیر از شریغ یمکربا، قضاوت و ح



 

 
 

 

 

 

 شود: ن میکر) ۶(ه شامل شش کاست  )١(مانیان اکدرس سوم: ار

 .)٢(تایکمان آوردن به خداوند یا -۱
 .)٣(مان آوردن به فرشتگان خداوندیا -۲

                                           
 نند: ک ف میین تعریمان را چنیاھل سنت و جماعت، ا -١

ایمان عبارت از گفتار زبانی (اقرار به زبان) و اعتقاد قلبی (تصدیق به قلب) و عمل به آن با اعضاء 
انجام اعمال باشد، مانند نقش دست و پا در برخی عبادات. ایمان با طاعات و  و جوراح بدن می

 .گردد نیک زیاد گشته، و با ارتکاب گناھان و معاصی کاسته می
 :شود ایمان به خداوند یکتا شامل موارد زیر می -٢

 .ألمان داشتن به وجود خداوند یا -۱
باشد، و تنھا  دھنده می یه تنھا او خالق و روزکنیخداوند، و ا یگانیت و یمان به صفت ربوبیا -۲

 در دست اوست. یراند، و امور تمام ھستیم رده و میکه زنده کھم اوست 
چ یژه و در انحصار خداوند است، و ھیه عبادت وکن معنا یت خداوند، بدیمان داشتن به الوھیا -۳
 باشد. سزاوار و مستحق عبادت و پرستش نمی یس جز وکچ یز و ھیچ
تا و یکه خداوند ک، و صفات خداوند متعال، به ھمان صورت یمان داشتن به اسماء حسنیا -۴

را  یا صفتیشده باشد،  یلیا تبدیف یه در آنھا تحرکاند، بدون آن ان داشتهیب جاش محمد  فرستاده
 م.یه بگردانیرا شب یزیا چیو  یتیفکیا به آن یرده و کل یتعط

 شود. ر را شامل مییمان داشتن به فرشتگان موارد زیا -٣
 م.یشمان داشته باید به وجود آنھا ایابتدا با -۱
ل و یائیکل، میم، مانند جبرئیم، خواه نام آنھا را بدانیمان داشته باشیا کمالئ یبه تمام -۲

 م.یل، و خواه نام آنھا را ندانیاسراف

 لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِٱَجاِعِل ﴿د: یفرما ه خداوند متعال میکگونه  مان داشتن به صفات فرشتگان، ھمانیا -۳
ۡثَ�ٰ َوثَُ�َٰث َوُرَ�ٰعَۚ  ۡجنَِحةٖ مَّ

َ
ْوِ�ٓ أ

ُ
 ].۱[فاطر:  ﴾رُُسً� أ

 . »باشند قرار داد، و آنھا دارای دو، سه و چھار بال می -برای پیامبرانش -فرشتگان را رسوالنی«
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 .)١(ت فرستاده استیه خداوند برای بشرک یھای آسمان تابکمان آوردن به یا -۳

                                                                                                       
 ۥَوَمۡن ِعنَدهُ ﴿ :فرماید ایمان آوردن به رفتار، اعمال و کردار فرشتگان. زیرا خداوند متعال می -۴

ونَ ۦ �َۡستَۡكِ�ُوَن َ�ۡن عِبَادَتِهِ َ�  َۡل ٱ �َُسبُِّحونَ  ١٩َوَ� �َۡستَۡحِ�ُ  ].۲۰-۱۹[األنبیاء:  ﴾٢٠َ� �َۡفُ�ُونَ  �ََّهارَ ٱوَ  �َّ
 

باشند، ھیچگاه از عبودیت و  در پیشگاه و نزد خداوند متعال می -فرشتگان -و کسانی که«
شوند، حال آنکه  و از عبادت ھرگز خسته و ملول نمی زنند، اش سرپیچی نکرده و سرباز نمی یبندگ

مشغول  -او -ھا و روزھا به تسبیح و ستایش بدون ھر گونه سستی و رخوت تمامی شب
  ».باشند می

  :ای از فواید و نتایج ایمان به فرشتگان گوشه
 .ألخداوند  یبردن به عظمت و بزرگ یپ -۱
ھا و  پروردگار مھربان در جھت منافع انسانرا یاز خداوند متعال. ز یر و سپاس گزارکش -۲

 رده است.کفرشتگان را خلق  …شان و  اعمالی  ھا و ثبت نامه ھا و شرارت یحفاظت آنان از بد
ه آنھا از بندگان مؤمن خداوند ک نیدوست داشتن و محبت نسبت به عبادت فرشتگان، و ا -۳

 متعال ھستند.
باشد،  ر عبادت خداوند مییفرشتگان در مس یوشکار و سخت که مؤمن شاھد پشتک یھنگام -۴

 گردد. اش افزوده می ییباکیبر صبر و ش
 یرا ویدر انسان مؤمن. ز یین رفتن حالت وحشت و تنھاید آمدن احساس ُانس، و از بیپد -۵

 از او قرار داده است. یحفاظت و نگھدار یرا برا یه پروردگار مھربان فرشتگان نگھبانکداند  می

ِ ﴿د: یفرما می ألخداوند  -١ ِ ٱقُولُٓواْ َءاَمنَّا ب نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ�  �َّ
ُ
نزَِل إَِ�َۡنا َوَمآ أ

ُ
َم �ۡسَ�ِٰعيَل �ۡسَ�َٰق  َۧوَمآ أ

ۡسَباِط ٱَوَ�ۡعُقوَب وَ 
َ
وِ�َ  ۡ�

ُ
ٓ أ وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَما

ُ
ٓ أ ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ  �َّبِيُّونَ ٱَوَما َحٖد ّمِۡنُهۡم  ِمن رَّ

َ
أ

 ].۱۳۶[البقرة:  ﴾١٣٦ُمۡسلُِمونَ  ۥَوَ�ُۡن َ�ُ 
به آنچه که  چنین ھمایم، و  به خداوند یکتا و بی شریک ایمان آورده -که ما مسلمانان -بگویید:«

و ھر آنچه که به سوی ابراھیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب  -قرآن -به سوی ما فرستاده شده است
و فرزندان او فرستاده شده است، و به ھر آنچه که به موسی و عیسی داده شده است، و نیز به ھر 
آنچه که به پیامبران از جانب پروردگارشان داده شده است، و میان ھیچ یک از آنان تفاوتی 

کنیم، در حالی که خود بطور کمال و تمام تسلیم خداوند  گذاریم، و آنان را از ھم جدا نمی نمی
 ».ھستیممتعال 

نَزَل ﴿د: یفرما می یسوره شور ۱۵ه یم در آکیپروردگار ح چنین ھم
َ
ٓ أ ُ ٱَوقُۡل َءاَمنُت بَِما ِمن  �َّ

ۡعِدَل بَۡيَنُ�مُ 
َ
ِمۡرُت ِ�

ُ
 ].۱۵[الشوری:  ﴾ۖ�كَِ�ٰٖب� َوأ

ام (قرآن) و  یمان آوردهتا فرو فرستاد ایکه خداوند ک یتابکامبر خدا به امتت بگو: من به یپ یا«
 . »نمکان شما به عدالت رفتار یه مکام  فرمان داده شده
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ت از یبشر یت و راھنمائیه برای ھداکامبران خدا(یپ یمان آوردن به تمامیا -۴

 .)١(اند) جانب خداوند مھربان فرستاده شده

                                                                                                       
 شود: این امر شامل موارد زیر می

 -عزوجل -از جانب خداوند یآسمان یتابھاکه نزول و فرستادن کن مورد یمان آوردن به ایا -۱
 باشد. می

ل و یم، مانند: قرآن، تورات، انجیخواه نام آنھا را بدان یآسمان یھا تابک یمان آوردن به تمامیا -۲
 م.یزبور، و خواه نام آنھا را ندان

م یرکه در قرآن ک ییتابھا آمده است، مانند خبرھاکه در آن ک ییخبرھا یردن تمامکق یتصد -۳
 صورت نگرفته است. یلیف و تبدیه در آنھا تحرک یآسمان یھا تابکر یسا چنین ھمآمده است، و 

ه توسط کام و دستورات موجود در آنھا، به شرط آنکاح یتمام ازردن و اطاعت محض کعمل  -۴
 یم تمامیرکه قرآن کادآور شد ید ین را بایگر نسخ نشده باشد. البته ایای د هیا آیگر، ید یتابک
را پروردگار یباشد، ز می ین دستور و برنامه الھیرده، و به عنوان آخرکرا نسخ  یآسمان یھا تابک

ٓ إَِ�َۡك ﴿د: یفرما مھربان در قرآن می نَزۡ�َا
َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوأ ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن  ۡ�َّقِ ٱب  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُمَصّدِ

 ].۴۸[المائدة:  ﴾َوُمَهۡيِمًنا َعَلۡيهِ� 
احکام و بر تو این کتاب (کامل و شامل قرآن) را فرو فرستادیم که (در ھمه  -ـ ای محمد«

زند، و موافق و تصدیق کننده کتابھایی ھست که در برابر اوست  اخبارش) حقانیت موج می
 .»ھای آسمانی پیشین)، و شاھد (برصحت و سقم) و حافظ(اصول مسائل) آنھاست (کتاب

ن ین ایاند. اول خته شدهیان قومشان برانگیاز نوع بشر بوده و از م† امبران خدا یپ یتمام -١
شان یه خداوند متعال، اکباشد  می جن آنھا محمد بن عبدالله یباشد، و آخر می نوح  امبران،یپ

 خت. یامت برانگیامبران تا روز قیرا به عنوان خاتم پ

@.»… اهللا بعثه رسول أول. نوحاً  ائتوا …« : هکاند  فرموده جرسول الله 
، ۱۹۳/۳۲۲ث یحد، مسلم یفتح البار ۷/۱۶۰، ۴۴۷۶ث یحد یه، واللفظ للبخاری(متفق عل

۱/۱۸۰.( 
او از آنھا عذر  یند ولکشان شفاعت  یند تا برایآ می (مردمان در روز محشر نزد آدم  …« 

رده است کخته و مبعوث یه خداوند برانگکاست  ین رسولیه اولکد) به نزد نوح یگو خواسته و می
 …».د یبرو

َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم ﴿د: یفرما امبران مییخداوند متعال در ارتباط با خاتم پ
َ
ٓ أ بَا

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ مَّ

ِ ٱَوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل   ].۴۰[األحزاب:  ﴾َنۗ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوََخاَ�َم  �َّ
 ».امبران استیه او رسول خدا و خاتم پکد) یست اما (بدانیاز شما ن یکچ یپدر ھ جمحمد «
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 .)١(ز)یامت (روز رستاخیمان آوردن به روز قیا  -۵

                                                                                                       
م در کیرا پروردگار حیھستند، زن مخلوقات، و بندگان خداوند یتر کن و پایبھتر †امبران یپ

ۡلَنا َ�َ ﴿د: یفرما می ۸۶ه یسوره انعام آ  ].۸۶[األنعام:  ﴾٨٦ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَوُ�ّٗ فَضَّ
 . »میدیلت بخشیو فض یان برتریامبران) را بر جھانیو ما ھمه (آن پ : «یعنی

دارد، به  کبه پزش ازیه نک یماریشتر از بیدن، و بیشتر از خوردن، آشامیت بیه بشرکاز آن جھت 
ار یبس ینعمت یو یامبران برایازمند است، ارسال پیش نیو نجات خو ییراھنما یامبران برایپ

ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث  �َّاُس ٱَ�َن ﴿د: یفرما ن مییباشد. خداوند مھربان چن بزرگ می مَّ
ُ
ُ ٱأ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ

ِ�َن َوُمنِذرِ�نَ   ].۲۱۳[البقرة:  ﴾ُمبَّ�ِ
خت و یامبرانش را برانگیجه خداوند مھربان پیدست بودند، در نتیکواحد و  یامت یمردم ھمگ«  

تا پرستان) مژده و بشارت دھنده ھستند، و (به یکاران و کویکه (به نیکمبعوث ساخت در حال
 ». …باشند  م دھنده و انذار دھنده مییان را) بکاران و مشرکبد

م، یرسد، نوح، ابراھ ه تعداد آنان به پنج تن میکامبران اولو العزم ھستند یامبران، پین پیتر برجسته
ه از کباشد  شاخص تر می †م و محمد ینان، ابراھیان ایو از م†و محمد  یسیموسی، ع

 باشد. ن مییبھتر جن دو، محمد یان ایم

ِينَ ٱوَ ﴿ :دیفرما خداوند می -١ َّ�  ِ نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك َو�
ُ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ أ

ُ
 ﴾٤ُهۡم يُوقُِنونَ  �ِخَرةِ ٱيُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

 ].۴[البقرة: 
امبران) قبل از تو ی(پ یه به سوکتو فرستاده شده، و به آنچه  یان) به آنچه به سویه (متقک یآنان«

 . ») دارندیاملکن (یقیآخرت ) به عالَم چنین ھمآورند، و ( مان مییفرستاده شده است ا
 شود: ر مییمان به روز آخرت شامل موارد زیا

ِينَ ٱزََ�َم ﴿د: یفرما را خداوند متعال مییمان آوردن به زنده شدن انسانھا بعد از مرگ. زیا -۱ َّ� 
ْۚ قُۡل بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�ُۡبَعُ�َّ  ن لَّن ُ�ۡبَعُثوا

َ
 ].۷[التغابن:  ﴾َ�َفُرٓواْ أ

خته و زنده یه ھرگز (بعد از مرگ) برانگکاند  ردهکاند، گمان  افر شدهکده و یفر ورزکه ک یسانک«
د یخته و زنده خواھیه قطعًا برانگکامبر ما به آنان) بگو: به پروردگارم سوگند، ینخواھند شد! (ای پ

 ».…شد 

َد َ�ٰلَِك ُ�مَّ إِنَُّ�م َ�عۡ ﴿د: یفرما می ۱۶ ،۱۵ات یم در سوره مؤمنون، آکیخداوند ح چنین ھم
 ].۱۶-۱۵[المؤمنون:  ﴾١٦ُ�ۡبَعُثونَ  ۡلقَِ�َٰمةِٱُ�مَّ إِنَُّ�ۡم يَۡوَم  ١٥لََمّيُِتونَ 

 

شما،  یامت ھمگید ُمرد، سپس بعد از آن در روز قیھا بعد از آن، قطعًا خواھ سپس شما ای انسان
 قطعًا برانگیخته و زنده خواھید شد.
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ه کر و شر آن، بدان معنا یر و سرنوشت) و خیمان آوردن به قضا و قدر(تقدیا  -۶

 د از جانب خداوند متعال است.یآ ش مییھر آنچه پ

                                                                                                       
فر انسان در برابر آنچه انجام داده است. کیمان آوردن به محاسبه اعمال و رفتار و پاداش و یا -۲

ٓ إِيَاَ�ُهمۡ ﴿د: یفرما می ۲۶و  ۲۵ات یه، آیخداوند متعال در سوره غاش ُ�مَّ إِنَّ َعلَۡيَنا  ٢٥إِنَّ إَِ�َۡنا
 ].۲۶-۲۵[الغاشیة:  ﴾٢٦ِحَساَ�ُهم

 . »شان با ما خواھد بودیگاه حساب اعمال و رفتار اماست،آن یحتمًا بازگشت آنان به سو«
، حوض، صراط، جرم کامبر ایردن پکامت، مانند: شفاعت یمان آوردن به حوادث روز قیا -۳
 ا دست چپ.یھا با دست راست،  ردار) و گرفتن پرونده و نامهکمحاسبه اعمال و  یزان (ترازویم

 شود: شفاعت کردن به شش دسته تقسیم می
ھستند) تا  یشانھا پرونده یه منتظر بررسک یردن در ارتباط با اھل موقف (آنانکشفاعت  -۱

 د.یخداوند درباره آنھا قضاوت نما
 ه داخل بھشت بشوند.کردن در ارتباط با اھل بھشت، تا آنکشفاعت  -۲
 د.درباره عمویش ابوطالب تا آنکه خداوند مھربان عذابش را تخفیف دھ جشفاعت پیامبر اکرم  -۳

 باشد. می جرم کامبر ایژه پیھر سه مورد شفاعت باال و
 اند تا داخل آن نشوند. شه مستحق آتک یسانک یشفاعت برا -۴
 افته و خارج شوند.ی ییاند تا از آن رھا ه داخل دوزخ شدهک یسانک یشفاعت برا -۵
 ان.یش مقام بھشتیافزا یشفاعت برا -۶

ه درباره کاست  یسانکاو از  یخداوند و رضا و خشنودننده، اجازه کشفاعت  یشرط شفاعت برا
 شود. آنان شفاعت می



 

 
 

 

 

 

 درس چهارم:

 ه عبارت است از:کشود  م میید به سه نوع، تقسیتوح
ننده ھمه موجودات است و یه خالق و آفرکمان آوردن به الله یت: اید ربوبی: توحاول

برای او  ییکچ شریه ھکاست، حال آن یارکز و ھر یتنھا او مدبر و متصرف در ھمه چ
 وجود ندارد.

تنھا معبود بر حق است  یه وکن معنا یمان آوردن به الله بدیت: اید الوھی: توحدوم

چ یھ یعنی) است، ال إله إالَّ اهللا( ین ھمان مفھوم و معنایندارد، و ا ییکچ شریو ھ
ه اخالص داشتن کنیگر ایست و وجود ندارد، و دیتا نیکر از خداوند یبر حق غ یمعبود

چ ید ھیتا واجب است و نبایکبرای خداوند … ھا مانند: نماز، روزه، ووو در تمام عبادت
 ز است.ین عمل نادرست و ناجایرا ایر خدا انجام داد، زینوع از انواع عبادت را برای غ

د به ھر آنچه یه باکن بدان معناست یتا: ایکد در اسماء و صفات خداوند ی: توحسوم
مان یح آمده است ایث صحیم و احادیرکقرآن  ه در ارتباط با اسماء و صفات الله درک

باشد، بدون  أل یق به ذات ویفش الیه توصکم ینکآورد، و آنھا را برای او چنان اثبات 
ا ی، و )٣(یان چگونگیا بی، )٢(یلیا تعطی، )١(یفیف و اثبات، تحرین توصیه در اکآن

                                           
از حروف  یا بعضیش، و یت و حالت اصلیالم از وضعکردن کل یر دادن و تبدی: تغیعنیف: یتحر -١

 آن. یر دادن معناییردن و تغکلمه را عوض ک
ساختن و فلج کردن، اما در اینجا یعنی، انکار حقیقی اسماء و صفات  کتر یعنیل در لغت یتعط -٢

ار که (اشاعره)، و خواه آن انید فرقه اشعریمانند عقاخداوند، خواه آن انکار جزئی و اندک باشد، 
 هیباشد مانند فرقه جھم یلک

چنان ن و یخداوند بر عرش چن یاستوا :دیه شخص بگوکصفات خداوند، مانند آن یان چگونگیب -٣
 است.



 ٤٩ شرح ارکان اإلسالم

 

قُْل ﴿د: یفرما ه خداوند سبحان در سوره اخالص میکگونه  ابد. ھمانیراه  )١(یھیتشب
َحدٌ 

َ
ُ أ  .]١[اإلخالص:  ﴾١ُهَو ا�َّ

ھمتا و ھمانند است، ی تا و بیکه کامبر ما به مردم) بگو: او ھمان الله است یپ ی(ا«
به او  یموجودات ھست یه تمامکای  باشد بگونه از میین الله از ھمه موجودات بی

تا یکده نشده است (منحصر فرد و یینزاده، و خودش ھم زا یازمند ھستند، او فرزندین
 .»ستیز ھمتا و ھماورد و ھمانند او نیچ چیس و ھکچ یباشد) و ھ می

لَيَْس ﴿ند: ک می ین معرفین چنیش را ایخداوند خو ی، سوره شور۱۱ه یو در آ
ءٌ  ِميُع اْ�َِص�ُ  َكِمثْلِهِ َ�ْ  .]١١[الشوری:  ﴾َوُهَو السَّ

ات، بندگان ـ یردار، رفتار و نکه ـ به کحال آن ست،یتا نیکھمانند خداوند  یزیچ چیھ«

 .»ا استیار شنوا و بنیبس
ه کنصورت یاند بد ردهکم ید را به دو دسته تقسیاز دانشمندان و علماء توح یگروھ

اند. و  دانسته ییکرده و ھر دو را کت ادغام ید ربوبید در اسماء و صفات را در توحیتوح
 باشد. امًال واضح و روشن میکرا ھر قسم یآورد ز د نمییرا پد یلکن امر مشیا

 :کانواع شر
 بر.کا کشر -۱
 اصغر. کشر  -۲
 .یو پنھان یمخف کشر  -۳
را  یرده و وکانسان را نابود  یکردار نکبر تمام اعمال و کا کبر: شرکا کشر

ن یسوره انعام چن ۸۸ه یم در آکیسازد. خداوند ح بصورت جاودان در دوزخ ماندگار می

ُ�وا َ�َبَِط َ�نُْهْم َما َ�نُوا َ�ْعَملُونَ َولَْو ﴿د: یفرما می َ�ْ
َ
 .]٨٨[األنعام:  ﴾أ

دادند از حساب اعمالشان  ھر آنچه انجام می  بورزند قطعاً  کتا شریکاگر (آنان) به خداوند  «

 . »شود رود و نابود می ن مییاز ب
ند: ک ف میین توصین را چنکیم حالت مشرکیگر خداوند حید ییدر جا چنین ھم

                                           
تشبیه بدان معنا است که صفتی یا صفاتی از خداوند یکتا را به صفات مخلوقش تشبیه کنیم.  -١

 دست خداوند مانند دست انسان است. :مانند اینکه شخص بگوید
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�ُْفِسِهْم بِالُْ�ْفرِ ﴿
َ
ِ َشاهِِديَن َ�َ � ْن َ�ْعُمُروا َمَساِجَد ا�َّ

َ
ولَ�َِك  َما َ�َن لِلُْمْ�ِ�َِ� أ

ُ
أ

ونَ  ْ�َمالُُهْم َوِ� ا�َّارِ ُهْم َخاِ�ُ
َ
ان کدر شأن و منزلت مشر« .]١٧[التوبة:  ﴾١٧َحبَِطْت أ

ش (با رفتار و یفر خوکه به کآن ر و آباد سازند، حالیه بخواھند مساجد الله تعمکست ین
ن رفته، و نابود شده و در آتش دوزخ یشان از ب اعمال  ناً یقیدھند، آنان  می یگفتارشان) گواھ

 . »دان خواھند بودیه در آن جاویکباشند، در حال می
ده نخواھد شد و برای یرد ھرگز گناھانش بخشیبم که در حالت شرکس کھر 

ن یسوره نساء چن ۴۸ه یرا خداوند در آیگردد، ز حرام می یشه بھشت بر ویھم

َك بِهِ َوَ�ْغفُِر َما ُدوَن ذَلَِك لَِمْن �ََشاءُ ﴿د: یفرما می ْن �ُْ�َ
َ
َ َ� َ�ْغفُِر أ  .]٤٨[النساء:  ﴾إِنَّ ا�َّ

) گناھان کر از آن (شریده شود، و غیورز که به او شرکنیبخشد از ا خداوند (ھرگز) نمی«

 . »دیبخشا ه بخواھد میکس کگر برای ھر ید
ِ َ�َقْد ﴿دارد:  ان میین بیان را چنکگر عاقبت مشریان دیو در ب إِنَُّه َمْن �ُْ�ِْك بِا�َّ

َواهُ ا�َّارُ 
ْ
ُ َعلَيْهِ اْ�َنََّة َوَمأ نَْصارٍ  َحرََّم ا�َّ

َ
الِِمَ� ِمْن �  .]٧٢[المائدة:  ﴾َوَما لِلظَّ

نًا یقیآورد) قطعًا و  کرد (شریبگ یکرا) شر یسکتا (یکه با خداوند کس کق ھر یبه تحق«
گاھش آتش سوزان دوزخ است و یگرداند و تنھا پناھگاه و جا خداوند بر او بھشت را حرام می

ان) وجود کاران (مشرک(در آن حالت) برای ستمای  دھنده یاریچ یه ھکد) ین را بدانی(ا

 . »نخواھد داشت
 را نام برد:ر یتوان موارد ز بر میکا کاز انواع شر

 چنین ھمو مدد خواستن، و  کمکدر دعاھا، مردگان و بتھا را خواندن، و از آنان 
تا یکژه خداوند یه وکن حاالِت عبادت یردن، و امثال اک یردن و قربانکبرای آنان نذر 

 است.
 جرم کامبر ایح پیم و سنت صحیرکه در قرآن کشود  می یاصغر: شامل موارد کشر

باشد  بر نمیکا کاز جنس و نوع شر یاد شده است، ولی کآنھا به شرح از یبا نص صر
ه کا آنیر نام خدا، یردار و گفتار، سوگند خوردن به غکاز اعمال،  یدر بعض )١(اءیمانند: ر

 .)٢(بخواھد) یگفته شود: ما شاء الله وشاء فالن (آنچه خدا بخواھد و فالن

                                           
 ای که در معرض دید مردم قرارگیرد). (بگونهگویند   را ریاء میریاء = تظاھر به نیکوکاری و پاکدامنی  -١
 . »آنچه خدا بخواھد و سپس فالنی بخواھد« :است شخص بگویدالزم  -٢
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 د: یفرما می ج اللهرا رسول ین موارد. زیو امثال ا

ه بر شما به ک یزین چیشتریب«: یعنی .»األصغر كم الرشي�أخوف ما أخاف عل«

ده شد، پاسخ دادند: یدرباره آن پرس جشان یاز ا». اصغر است کترسم، شر خاطر آن می

  .»را به مردم نشان دادن یا حالتی یا سخنی یعمل. «)١(»اءیالر«
ر نام خدا فرموده است: یدر ارتباط با سوگند خوردن به غ ج اللهرسول  چنین ھم

ر از نام خدا یغ یزیس به چکھر «: یعنی. )٢(»كء دون اهللا فقد أرشمن حلف �ىش«

من حلف «ند: یفرما گر میید ییجا در ج شانیو ا» آورده است کنًا شریقیسوگند بخورد 
 .)٣(»كفر أو أرش� اهللا فقد �بغ

افر شده ک  گر سوگند بخورد قطعاً ید یزینام خدا به چر از یس به غکھر : «یعنی

  ».آورده است که شرکا آنیاست 
ال «ن فرموده است: یھا چن در ارتباط با خواست و اراده خدا و انسان ج اللهرسول 

د: آنچه یینگو« .)٤(»ن قولوا: ما شاء اهللا ثم شاء فالن�تقولوا ما شاء اهللا و شاء فالن، ول

 .)٥(»خواست ید: آنچه خدا خواست سپس فالنییه بگوکخواست، بل یفالنخدا خواست و آنچه 
 .)٥(»خواست

ه ھر کگردد، بل انسان در دوزخ نمی یفر نبوده و سبب جاودانگک، کن نوع از شریا
آن واجب  کگردد تر) ٦(املکو  یقید حقیدن به توحیمال برای رسکآنچه مانع 

                                           
روایت  سبیھقی با إسناد حسن از محمود بن لبید انصاری الطبرانی والحمد، أاین حدیث را امام  -١

آن را امام طبرانی با إسناد حسن از محمود بن لبید و از رافع بن خدیج و  چنین ھماند.  کرده
 .ده استروایت کر ج اللهسپس از رسول 

رده است، و امام أبوداود و کت یروا سح از عمر بن الخطاب یث را امام احمد با إسناد صحین حدیا -٢
 اند. ردهکت یروا ج اللهو سپس از رسول  مح از عبدالله بن عمر یآن را با إسناد صح یترمذ

 ج اللهو سپس از رسول  ماین حدیث را امام أبوداود و ترمذی با إسناد صحیح از عبدالله بن عمر  -٣
 اند. روایت کرده

 روایت کرده است. سیمان الاین حدیث را امام أبوداود با إسناد صحیح از حذیفه بن  -٤
 باشد یعنی دنبال کردن چیزی. در لغت عربی به معنای تعقیب می» ثم«زیرا  -٥
 ھر چیز بی عیب را کمال و حد کمال گویند. -٦
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 باشد. می

م �أال أخرب«است:  جنجا سخن رسول الله یل ما در ای: دل)١(یو پنھان یمخف کشر
: اخلىف ك، فقال: الرشح ادلجال؟! قال، قلنا: ب�يمسـمن ال یم عندي�بما هو أخوف عل

د شما را از یا دوست داریآ« .)٢(»من نظر رجل ىريما ـن صالته، ل��ف ص�يقوم الرجل ي
گاه یب )٣(ح دجالیه نزد من خطرش برای شما از مسکآنچه  ؟ اصحاب گفتند: سازمشتر است آ
ند و ک ام مییه قک ی، مانند مردیو مخف یپنھان کفرمود: شر ج شانیرسول خدا)، ا ایبله، (

) …نه و ی(با خشوع و طمأن دھد ش مییبا خوانده و آرایز آن چنانخواند و نمازش را  نماز می

 .»را سبب شود شان رده و جلب توجهکه مردمان به او نگاه ک
 کرا شریاصغر. ز کبر و شرکا کرد، شرکم یرا به دو دسته تقس کد بتوان شریشا

اصغر داخل شود. ھمانگونه  کبر و شرکا کتواند در ھر دو نوع شر می یو پنھان یمخف
ده یشود، چون شخص منافق عق بر داخل میکا کنفاق در زمره شر یماریه مثًال بک

ای،  ا توطئهیس از جانش د به سبب ترینما می یرده و سعکارانه پنھان کایباطلش را ر
 ار سازد.کاسالم را ظاھر و آش

د یث ابوسعیو حد ید انصارییث محمود بن لیه در حدکد یدین صورت دیو به ھم
 اصغر آمده بود. کاء به عنوان شری، ریخدرال

 .قیتوف یو الله ول

                                           
 پوشیده و غیر آشکار و ناپدید. :پنھانی -١
 دیگران. ، و۴/۳۲۹مستدرک  فی، الحاکم ۴۲۰۴، واللفظ البن ماجه حدیث ۱۱۲۵۲حمد حدیث أ -٢
آید و  نامد و در اواخر عمر زمین برای آزمایش مسلمانان می دروغگوی بزرگی که خود را مسیح می -٣

 شود. ھر کس که به او ایمان نیاورد با ابتالءات سختی مواجه می



 

 
 

 

 

 

 یارکویکن) احسان و نک(ر :درس پنجم

ا خداوند یه گوک یرا انجام دھ یه : چنان عبادت و بندگکاحسان عبارت از آن است 

ن یقی، ید آوریش پدین حالت را در خویا ی، و حداقل اگر نتوانستینیب متعال را می

نات کات و سکمواظب حر نیبنابرا. ()١(ر نظر داردیند، و زیب ه او تو را میک یداشته باش
 ش باش).یخو

                                           
@N»قال: أن تعبد اهللا كأنَّك تراه فإن مل تكن تراه فإنَّه يراك ؟ما اإلحسان« :دیفرما می ج اللهرسول  -١

 ).۱/۳۷، ۸/۱فتح الباری، مسلم حدیث  ۱/۱۱۴، ۵۰بخاری حدیث ال(متفق علیه، 
ا او را یه گوک ینکه خداوند متعال را چنان عبادت کآن است  یکیست؟ گفت: نیاحسان چ«

ند و شاھد رفتار و یب ه او تو را قطعًا میکن را بدان ی، اینیاو را بب یتوان ، پس اگر نمیینیب می
 باشد. ات تو مییحاالت و ن

ه بتواند کند ک نًا چنان عمل مییقیرد، ین حالت احسان قرار بگیدر حداقل ا ی(اگر ھر شخص حت
 د).یپروردگارش را جلب نما یخشنود



 

 
 

 

 

 

 ط نه گانه نمازیشرا :درس ششم

 .)١(مسلمان بودن -۱
 .)٢(داشتن عقل -۲
 .)٣(ن خوب و بدیز بییص و تمیتشخ -۳

                                           
باشد.  ردارش باطل بوده و مردود میکاعمال و  یرا تمامیشود. ز فته نمیریافر پذکن نماز یا بنابر -١

ن َ�ۡعُمُرواْ َمَ�ِٰجَد ﴿ :دیفرما ن مییچن ۱۷ه یخداوند متعال در سوره توبه آ
َ
ِ ٱَما َ�َن لِۡلُمۡ�ِ�َِ� أ َّ� 

 ِ نُفِسِهم ب
َ
ٰٓ أ ۡعَ�ٰلُُهۡم َوِ�  ۡلُ�ۡفرِ� ٱَ�ِٰهِديَن َ�َ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َحبَِطۡت أ

ُ
ونَ  �َّارِ ٱأ  .]۱۷[التوبة:  ﴾١٧ُهۡم َ�ِٰ�ُ

 (شرح آن در درس چھارم، قسمت شرک اکبر آمده است).
محاسبه و رد و قلم یگ وانه مورد بازخواست قرار نمییاست و شخص د یوانگینقطه مقابل عقل، د -٢

اش  وانگییه حالت دکننوشته، و از او برداشته شده است. مگر آن یزیو رفتارش چ ثبت اعمال

رفع القلم « :دیفرما ن ارتباط مییدر ا جاش را بدست آورد. رسول الله  خوب شود و سالمت عقلی

 . »عن ثالثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن املجنون حتى يفيق، وعن الصغري حتى يبلغ
ترمذی ال، ۴۴۰۳فتح الباری، أبوداود حدیث  ۹/۳۸۸بخاری تعلقیًا ال، ۲۴۶۹۴حمد حدیث أ(

 دیگران). ، و۵۵۹۶نسائی فی الکبری حدیث ال، ۱۴۲۳حدیث 
 :قلم محاسبه و ثبت اعمال از سه نفر برداشته شده«
 .شخص در حالت خواب تا زمانیکه از خواب برخیزد -۱
 .اش را بدست آورد دیوانه تا زمانی که سالمت عقلی -۲
 ».که بالغ گرددبچه تا زمانی  -۳

اند به  دانسته ی) ھفت سالگ۷ان خوب و بد را (یص میتشخ انکام یاز دانشمندان اسالم یگروھ -٣

مروا «@:فرموده است ج اللهرا رسول ید آمده باشد. زیپد یدر و کن فھم و ادرایه اکشرط آن

، ۶۷۵۶یث دح (أحمد . »أبنائكم بالصالة لسبع وارضبوهم عليها لعرش وفرقوا بينهم يف املضاجع
 دیگران). ، و۴۰۷ترمذی حدیث ال، ۴۹۵أبوداود حدیث 
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 داشتن وضو. -۴
 .)١(یدیردن نجاست و پلکردن و برطرف ک کپا -۵
 .)١(کدن عورت با لباس پایپوشان -۶

                                                                                                       
نماز  ید، و اگر در سن ده سالگیبه نماز خواندن فرمان بدھ یتان را در ھفت سالگ فرزندان«

 . »دیشان را جدا سازین سن بسترھاید، و در اینکشان  هینخواندند، تنب

، أحمد ۱/۲۰۴، ۲۲۴/۱(مسلم حدیث @N»طهور ال يقبل اهللا صالة بغري« :دیفرما می ج اللهرسول  -١
@دیگران). و ۲۷۲،۲۷۳،۲۷۴، واللفظ البن ماجه حدیث ۱ترمذی حدیث ال، ۵۲۰۲حدیث 

 . »ردیپذ رده و نمیکقبول ن کیبدون طھارت و پارا  یچ نمازیخداوند متعال ھ«
  :بر دو نوع است یزگکیطھارت و پا

 وضو نداشتن. -۱
 رده، و آب را به تمام بدنش برساند.کن حالت شخص الزم است غسل یه در اکُجُنْب بودن،  -۲

  :شود غسل بر شخص در چند حالت واجب می

(مسلم حدیث @N»إنام املاء من املاء«@:دیفرما می ج اللهبا شھوت. رسول  یخارج شدن من -۱
 ، ودیگران).۲۱۷أبوداود حدیث  ۱۱۴۳۴ ،۱۱۲۴۳، أحمد حدیث ۱/۲۶۹، ۸۱ـ۳۴۳/۸۰

 ».شود غسل می یختن آب بر بدن برای، سبب ریمن خارج شدن«

@N »إذا رأيت فضخ املاء فاغتسل« :گر آمده استید یثیدر حد
 ).۱/۱۱۱المجتبی  ی، وف۱۹۸ث یبری حدکال یف ینسائال، ۱۰۲۸ث یحمد حدأ(
  ».نکگردد، غسل  ه با سرعت خارج میک یدیرا د یھرگاه من «
 ج اللهردن (فرو رفتن شرمگاه مرد در زن، حد اقل به اندازه محل ختنه). رسول کجماع  -۲

بخاری ال(متفق علیه، @N »إذا جلس بني شعبها األربع ومس اخلتان اخلتان وجب الغسل« :دیفرما می
 ).۱/۲۷۱، ۳۴۹فتح الباری، واللفظ لمسلم حدیث  ۱/۳۹۵، ۲۹۱حدیث 

ه ھر دو محل کای  ھمبستر گردد (بگونه یند و با ویشزن بن یان پاھا و رانھایھرگاه مرد در م
 گردد. نند) غسل واجب میکختنه با ھم تماس حاصل 

اغسلوه «@:فرماید می ج اللهُمردن(مرگ)، در این حالت شخص مرده را باید غسل داد. زیرا رسول  -۳

فتح الباری، مسلم حدیث  ۳/۱۳۷، ۱۲۶۷بخاری حدیث ال(متفق علیه، @N»بامء وسدر
۱۲۰۶/۹۳،۹۴ ،۲/۸۶۵.( 

 . »مرده را) با آب و برگ سدر (کنار) غسل دھید و بشویید«(
 .خارج شدن خون حیض و نفاس در زن -۴
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 .)٢(داخل شدن وقِت (زماِن) نماز -۷
 .)٣(آوردن به قبله) ی(روستادن رو به قبله یا -۸
 .)٤(ت و قصد برای نمازیداشتن ن -۹

                                                                                                       
ِ ﴿:دارد سوره اعراف چنین بیان می ۳۱خداوند در آیه  -١

ْ زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم ُخُذوا
 ].۳۱[األعراف:  ﴾َمۡسِجدٖ 

در اینجا کل مسجد   ».زینتھایتان را ھنگام عبادت در ھر مسجدی بر تن کنیدای فرزندان آدم، «
 .ھنگام نماز خواندن :یعنی

)، شامل تمام بدنش، بجز یشود، و عورت زن (نزد امام شافع عورت مرد شامل ناف تا زانو می
باشد، اما نزد امام احمد فقط صورت زن در حالت نبودن نامحرم  دست می یفھاکصورت و 

ال يقبل اهللا صالة « :فرموده است ج اللهز ھمانند عورت مرد است. رسول ینکباشد. اما عورت  می

ترمذی ال، ۶۴۱داود بی ، صحیح أ۲۵۸۳۴، ۲۵۱۶۷حدیث رقم ال(أحمد @N»حائض إالَّ بخامر
 ).۳۳۷حدیث ال
ه بدنش با خمار کمگر آن ؛ ندک ده است قبول نمییض رسیه به سن حکرا  یخداوند نماز زن «

 ».ده شده باشدیپوش

لَٰوةَ ٱإِنَّ ﴿ :دیفرما را خداوند مییز -٢ ۡوقُوٗتا لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�نَۡت َ�َ  لصَّ  .]۱۰۳[النساء:  ﴾١٠٣كَِ�ٰٗبا مَّ
 . »باشد می ین و معمولیاوقات مع یگمان و قطعًا بر مؤمنان فرض بوده و دارا یبنماز «

َمآءِ� ٱقَۡد نََرٰى َ�َقلَُّب وَۡجِهَك ِ� ﴿ :دیفرما ه خداوند میکگونه  ھمان -٣ َنََّك قِۡبلَٗة تَۡرَضٮَٰهاۚ فََوّلِ  لسَّ فَلَُنَوّ�ِ
 ].۱۴۴[البقرة:  ﴾ۥۗ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّواْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ  ۡ�ََراِم� ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱوَۡجَهَك َشۡطَر 

ر ییات را در مورد تغ قلبی یم (آرزوینیب آسمان می یبه سو یگرداندن تو را گاه گاھ یما رو«
سازد، حال چھره ات  ه خشنودت میکم یگردان ای می قبله ین تو را به سویم) بنابرایافتیقبله در

 یبه سو ید رویه باشکن لحظه به بعد) ھر جا یمسجد الحرام بگردان و (از ا یت) را به سوی(رو
 ».د. (به ھنگام نماز)یآنجا بنما

@N »الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكرب إذا قمت إىل« :فرموده است ج اللهرسول 
 @)یبخارال(
ر یبکاور و تیقبله ب یبه سو یر، سپس رویبگ یاملک ی، وضویردکام ینماز ق یھرگاه برا «

 . »یبگو
ند، در ارتباط با نقش ک ت مییفرد در قلبش ن یانجام ھر عبادت یه براکاست  یقلب یت امرین -٤

@N »إنَّام األعامل بالنيات وإنَّام لكل امرئ ما نو« :دیفرما می ج اللهت در اعمال انسان رسول ین
@).بخاری ومسلم(ال
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ھر شخص (نزد  یاو دارد، و برا یتھایبه ن یانسان بستگ یھا عمل یه تمامکست ین نیجز ا«

  ».رده استکت یه نکخدا) ھمان خواھد بود 
ه کبدعت است، مثل آن یساختن نوع یبر زبان جار …ت را به ھنگام عبادت مانند نماز، روزه و ین

ھرگز از  ین عملیرا چنینم، زکعت نماز فرض ظھر را با امام ادا کردم چھار رکت ین :دیشخص بگو
 آن وجود ندارد. یھم برا یلیو اصحابش نقل نشده، و دل ج اللهرسول 



 

 
 

 

 

 

 ان چهارده گانه نماز:کار درس هفتم :

 .)١(بر آن ییام) به شرط قدرت و توانایستادن برای نماز خواندن (قیا -۱
 .)٢(اإلحرام) ھنگام شروع نماز ةریبکر (تیبکگفتن ت -۲
 .)٣(خواندن سوره فاتحه -۳

                                           
ِ َ�ٰنِتِ�َ ﴿ :دیفرما خداوند متعال می -١  .]۲۳۸[البقرة:  ﴾َوقُوُمواْ ِ�َّ

 . »برای نماز با حالتی فروتنانه و تسلیم وار قیام کنید«

@N»صل قائامً فإن مل تستطع فقاعداً فإن مل تستطع فعىل جنب« :دینما ف میین توصیچن ج اللهرسول 
 ).بخاریلا(
به حال نشستن آن را بخوان، و اگر  ،ینتوانست) یستاده بخوان، و اگر (به عللینماز را در حالت ا «

 ».بر پھلو نماز بخوان یباز ھم نشسته نتوانست
 باشد. باشد، ولی در نمازھای نافله قیام رکن نمی ایستادن و قیام، از ارکان نماز در نمازھای فرض می

@N»التسليم مفتاح الصالة الطهور وحتريمها التكبري وحتليلها« :دیفرما ن مییچن ج اللهرسول  -٢
 ).وابن ماجه یترمذال ،حمد، أبوداود(أ
ن معنا یل آن، سالم دادن است، (بدیر، و تحلیبکم آن، تیو طھارت است، و تحر کید نماز، پایلک «
 -ده، و با گفتنیرون نماز بر نمازگزار حرام گردیاز اعمال ب یاریبس -برکالله ا -ه با گفتنک

 ».شود) مجددًا بر او حالل میآنھا  -م و رحمه اللهیکالسالم عل

ال صالة ملن مل «@:دیفرما ن مییت آن در نماز چنیدرباره خواندن سوره فاتحه و اھم ج اللهرسول  -٣

 ).ومسلم یبخار(ال@N »يقرأ بفاحتة الكتاب
 ».ستیح نیه در نمازش سوره فاتحه را نخواند، نمازش صحکیسک «

خواند)  ه تنھا نماز میک یسکامام، و ھم بر منفرد (عت نماز، ھم بر کخواندن سوره فاتحه در ھر ر
د، اما یاموزد و حفظ نماید آن را بیس سوره فاتحه را حفظ ندارد، باکن سبب ھر یبد .واجب است

 ».احلمد هللا، وال إله إالَّ اهللا، واهللا أكرب« :دیفاتحه بگو یحفظ آن را نداشت به جا ییاگر توانا
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 .)١(ه زانوھا گرفته شود)کای  وع (خم شدن در نماز بگونهکر -۴

شود الزم  وع برداشته میکه سر از رک یوع ( ھنگامکنه بعد از ریاعتدال و طمأن -۵

 رد و سپس به سجده رفت).کآرامش حاصل   امالً کاست 
 .)٢(ھفتگانه یسجده بر اعضا -۶
 نه. (آرامش در سجده بدون عجله).یاعتدال و طمأن -۷
 .)٣(ان دو سجدهینشستن در م -۸
 ان نماز.کن اریا ینه و آرام بودن در تمامیطمأن -۹

 ان نماز.کب اریت ترتیرعا -۱۰

                                                                                                       
إن كان معك « ؛اند ردهکت یآن را روا جاز رسول الله  یو نسائث أبوداود یه در حدکگونه  ھمان

 . »قرآن فاقرأ، وإالَّ فامحده، وكربه، وهلله، ثم اركع
را  یصورت حمد خدا نیر ای) آن را بخوان، در غیاز قرآن ھمراھت است (حفظ دار یزیاگر چ«

 ».وع بروکن، و ال إله إالَّ الله بگو، و سپس به رکاد ی یبگو، و او را به بزرگ

َها ﴿ :دیفرما سوره حج می ۷۷ه یپروردگار مھربان در آ -١ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ [الحج:  ﴾�وَ  ۡرَكُعوا

۷۷.[ 
د، و به ھنگام سجده، سجده ینکوع کوع، رکد (در نماز) به ھنگام ریا مان آوردهیه اک یسانک یا«
  ».دینک

 ).ومسلم یبخارلا( . »ثم اركع حتى تطمئن راكعاً « :دیفرما میوع کت ریفکیدر  جرسول الله 
 )».یافتیوع خودت آرامش ک، (در ریوع ھستکدر ر یه مطمئن شدکوع برو، تا آنکسپس به ر«

أمرت أن أسجد عىل سبعة أعظم: عىل « :دیفرما ھفتگانه سجده می یدرباره اعضا جرسول الله  -٢

 ).ومسلم یبخار(ال@N»دمني وال نكفت الثياب والشعراجلبهة واليدين والركبتني وأطراف الق
ف) دستھا، زانوھا و ک)، (ینی(با ب یشانیبر پ :نمکه بر ھفت استخوان (اعضا) سجده کام  امر شده«

ه در کام  شده یده شده (وصل شده) است، و نھین چسبانیه بر زمیکاطراف انگشتان پا در حال
 . »نمکھنگام نماز لباس و موھا را جمع 

إذا رفع رأسه من السجدة مل «: و مسلم با ھم) آمده است یه (به نقل از بخاریمتفق عل یثیدر حد -٣

 . »يسجد حتى يستوي قاعداً 

ه در حالت کرد مگر آنک سجده نمی  داشت مجدداً  ) سرش را از سجده بر میج امبر خدایھرگاه (پ«
 . »افتی نشسته آرام گرفته و اعتدال می
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 در آخر نماز.  »اتیالتح «خواندن  -۱۱
 ».ات آخریتح«نشستن برای خواندن  -۱۲
 .ج اللهدرود (صلوات) فرستادن به رسول  -۱۳
 .)١(سالم دادن به سمت راست و چپ -۱۴

                                           
ل نماز یتحل« :فرموده بود جه در آن رسول الله کشد  یثیاشاره به حد ۴۲ه شماره یدر حاش -١

 . »(خارج شدن از آن) سالم دادن است



 

 
 

 

 

 

 واجبات نماز هشتم:درس 

 .)١( »اإلحرام ةریبکت «ر از یرات نماز غیبکت یگفتن تمام -۱
 گفتن، سمع الله لمن حمده. (برای امام و منفرد). -۲
 الحمد. (برای امام و منفرد). کگفتن، ربنا ل -۳
 وع).کم. (در ریالعظ یگفتن، سبحان رب -۴
 ، (در سجده).یاألعل یگفتن، سبحان رب -۵
 دو سجده). انی. (در میگفتن، رب اغفر ل -۶
 ات اول.یخواندن تح -۷
 ات اول.ینشستن برای تح -۸

                                           
 ان نماز بوده، و نماز بدون آن آغاز نخواھد شد.کاز ار »تكبرية اإلحرام« رایز -١



 

 
 

 

 

 

 ات یآموزش التح درس نهم:

ته، �اهللا و�ر ةورمح ها انلىبيا كيبات، السالم عليات هللا والصوات والطياتلح«
�مداً عبده ، أشهد أن ال اهل اال اهللا وأشهد أن �عباد اهللا الصاحل نا وىلعيالسالم عل

تاست، سالم و یکھا از آن خداوند  یکپا یھا، درودھا، نمازھا و تمام شیستا یتمام« . »ورسوهل
ار خدا، کویکبندگان صالح و ن یامبر، سالم بر ما و بر تمامیپ یات خدا بر تو باد اکرحمت و بر

 یجز الله وجود ندارد، و شھادت و گواھ یچ معبود بر حقیه ھکدھم  می یشھادت و گواھ
 ».ه محمد بنده و فرستاده خداستکدھم  می

ن) نمازگزار بعد از خواندن یدیبود (مانند: نماز صبح، جمعه، ع یعتکاگر نماز دو ر
امل کن درود و دعاء، یدھد و نمازش را با خواندن ا به نشستن ادامه می» اتیالتح«
 ند.ک رده و تمام میک

 كنَّ إم، يبراهإآل  م وىلعيبراهإ ت ىلعيما صلكآل �مد،  �مد وىلع ىلعا� صل «
 كنَّ إم، يآل إبراه م وىلعيبراهإ ت ىلع�ما باركآل �مد،  �مد وىلع ىلع كد، و�اريد �يمح
م وآل یبراھإخداوندا بر محمد وآل محمد درود ورحمت بفرست، ھمانگونه بر « ».ديد �يمح

ش ھستی و بزرگواری، و بر یار مورد ستایای، ھمانا تو بس فرستادهم، درود و رحمت یبراھإ
ر یت وخکم بریبراھإم وآل یبراھإه بر کر نازل فرما، ھمانگونه یت وخکمحمد وآل محمد بر

  ».یو بزرگوار یش ھستیار مورد ستایای، ھمانا تو بس نازل فرموده
 ز به خداوند پناه ببرد.ینمازگزار بھتر است از چھار چ

ا يمحـال ةمن عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتن كعوذ بأ ا� ا�«
خداوند! از عذاب سوزان و گدازنده دوزخ، و از « ».ح ادلجاليمسـال ةممات، ومن فتنـوال

ش یو برزخ) و از فتنه و آزما یزندگان و مردگان (زندگ یشھایھا، و آزما عذاب قبر، و از فتنه
 ».رمب پناه مین (دجال) به تو یح دروغیمس
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ا و آخرت بخواھد یر دنیفوق، ھر چه از خ ینمازگزار بعد از خواندن درود و دعا
ا یفرض  یه در نمازھاکن تفاوت ندارد یند، و اکرده و از خداوند طلب کتواند دعا  می

 ا نافله باشد.یسنت 
 دھد: ده و سالم مییآنگاه صورتش را به سمت راست گردان

ن یده و ھمیو سپس صورتش را به سمت چپ گردان» اهللا ةم و رمحيكالسالم عل«

 ند.ک رار میکسالم را ت



 

 
 

 

 

 

 نماز یها سنت درس دهم :

 .)١(شروع نماز (استفتاح) یدعا -۱
ستادن ینه ھنگام ایس یف دست راست بر پشت دست چپ بر روکقرار دادِن  -۲

 .)٢(ستدیا رده و میکوع سر بلند کاز ره نمازگزار ک ام) در نماز حتی ھنگامیی(ق

                                           
رة اإلحرام، و یبکه بعد از تکاست  ییردن نماز، استفتاح، استفتاء) دعاکشروع نماز (باز  یدعا -١

از  ییھا نجا نمونهیم آن سنت است. در اکه حکشود،  خواندن فاتحه، خوانده میبه قبل از شروع 
 م: یسینو استفتاح را می یدعاھا

اللهم باعد بيني وبني خطاياي، كام باعدت بني املرشق واملغرب، اللهم نقني من خطاياي، كام « -الف

@.)بخاری ومسلم(الN@»الثوب األبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي باملاء والثلج والربد ىينق
، یترمذالأبوداود، (@N »سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعاىل جدك، وال إله غريك« -ب
 .)وابن ماجه ینسائال

هت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفاً مسلامً وما أنا من  -ج املرشكني، إنَّ صاليت، وجّ

مسلمني. اللهم أنت ـونسكي، وحمياي، وممايت هللا رب العاملني، ال رشيك له، وبذلك أمرتُ وأنا من ال

ملك، ال إله إالَّ أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ريب و أنا عبدك، ظلمت نفيس واعرتفت بذنبي، ـال

اهدين ألحسن األخالق، ال هيدي ألحسنها، إالَّ فاغفر يل ذنويب مجيعاً، إنَّه ال يغفر الذنوب إالَّ أنت، و

أنت، وارصف عني سيئها، ال يرصف عني سيئها، إالَّ أنت، لبيك وسعديك، واخلري كله يف يديك، 

@.)مسلم(N@ »والرش ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك
 جح رسول الله یشروع نماز در سنت صح یگر براید ییر شده، دعاھاکذ یر از دعاھایالبته غ

 آمده است.

يضع يده اليمنى عىل اليرس، ثم يشد بينهام عىل  جكان رسول اهللا « :هکث آمده است یرا در حدیز -٢
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ھا باز است تا  ده و دستیه انگشتان به ھم چسبیکھا در حال ردن دستکبلند  -۳
اإلحرام، و  ةریبکا مقابل گوشھا، در ھنگام گفتن تیھا)  ھا (دوش تفکمقابل 

وع برخاستن، و ھنگام بلند شدن از تشھد اول کوع، و از رکھنگام رفتن به ر
 .)١(عت سومکر ات) برایی(التح

در » األعىل یسبحان رب«وع و کدر ر» ميالعظ یسبحان رب«بار گفتن  یکش از یب -۴
 سجده.

، و » …احلمد  کربنا ل«ن خوانده شود: یش از ایوع بکبلند شدن از ر یدعا -۵

 یوارمحن یرب اغفر ل«ن بخواند: یش از این دو سجده را بیب یدعا چنین ھم

 تا آخر.»  … یواجربن

                                                                                                       
@.)گرانیمسلم، أبوداود و د(@ ».صدره وهو يف الصالة

دست چپش قرار  یش را بر رویه در نماز بودند دست راست خوک یدر ھنگام ج اللهرسول «
 . »گذاشت اش می نهیرده و بر سکم کداد، سپس آنھا را مح می

إنَّا معرش األنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخري سحورنا وأن نضع D :دیفرما می جگر، ید یثیدر حد

@).حیابن حبان با سند صح( . »أيامننا عىل شامئلنا يف الصالة
م، و در خوردن ینکه در خوردن افطارمان شتاب کت امبران، فرمان داده شده اسیبه ما، گروه پ«

) چپمان یھا (دست ی) راستمان را بر رویھا ه (دستک نیم، و اینکر یمان درنگ و تأخ یسحر
 . »میقرار دھ

 م وکحاال، ةمیأبوداود، ابن خز(N@ »وكان يرفع يديه تارة مع التكبري«@:هکث آمده است یرا در حدیز -١

@»التكبريوتارة بعد «@L)گرانید Nومسلم یبخار(ال(L@Dوتارة قبله«@ Nوأبوداود یبخار(ال(L@» كان 

وكان «@N)گرانید م وک، حامةیزخأبوداود، ابن (N@ »وال يضمها بينها يفرج ال األصابع ممدودة يرفعهام

 یخار(البN@ »وربام كان يرفعهام حتى حياذي هبام فروع أذنيه«@.)ومسلم یبخار(N@»جيعلهام حذو منكبيه
@).وأبوداود

الله «بعد از گفتن  یرد، و گاھک بلند می» برکالله ا«ش را با گفتن یھا دست یگاھ ج اللهرسول «
ده و بدون یشکه انگشتان یکرد، در حالک بلند می  »برکالله ا«قبل از  یرد، و گاھک بلند می» برکا

 چسباند. مینفاصله، (باز از ھم) و به ھم 
شان را یھا از اوقات دست یبرد، و بعض تف (دو دوش) باال میکش را تا موازات دو یخو یھا دست

 برد. تا موازات دو نرمه گوش باال می



 ارکان اإلسالم شرح  ٦٦

 

 راستا قرار دادن. یکوع، سر را با پشت در کدر ھنگام ر -۶
ھا فاصله  ھا و ساق ھا، و ران م و رانکن دستھا و پھلوھا، شیدر ھنگام سجده، ب -۷

 ردن.کجاد یا
ن به ھنگام سجده. (بلند داشتن ذراع از یھا تا آرنج از زم ردن دستکبلند  -۸

 ند).یانگشتان تا آرنج را ذراع گو کن = فاصله نویزم
 یه پایکچپ نشستن، در حال ین دو سجده بر پایاول، و بدر ھنگام تشھد  -۹

 نصب شده است. ین بصورت عمودیزم یراست بر رو
ر یچپ از ز یه پاکصورت  نینشستن بد کدر ھنگام تشھد آخر بصورت متور -۱۰

رد یگ ش قرار مییمنگاه خوینش ید و شخص بر رویآ رون مییراست ب یپا
 یراست را ھمانند تشھد اول بر رو یرد) و پایگ ین قرار میزم ی(مقعدش رو

 ند.ک نصب می ین عمودیزم
رده و در کر) تا آخر آن با انگشت شھادت اشاره یتشھد (اول و اخ یاز ابتدا -۱۱

 .)١(ت در آوردکردن آن را به حرکھنگام دعا 
 .)٢(در تشھد یمیدرود و صلوات ابراھ -۱۲

                                           
يبسط كفه اليرس عىل ركبته اليرس، ويقبض أصابع  جكان رسول اهللا «@:هکآمده است  یثیدر حد -١

، ةعوان بوأمسلم، (@N»كفه اليمنى كلها ويشري بأصبعه التي تيل اإلهبام إىل القبلة ويرمي ببرصه إليها
 .)گرانیو د ةمیابن خز

 یرد، و تمامک چپش پھن می یف دست چپش را بر زانوک(در ھنگام تشھد)  ج اللهرسول «
رد، و با انگشت اشاره (انگشت شھادت) به ک رده و حلقه میکرا جمع  انگشتان دست راستش

 ».ردک دوخت و نگاه می ش را به آن مییھا ه چشمیکرد، در حالک طرف قبله اشاره می

مه، یأبوداود، ابن خز(N@»حيركها يدعو هبا -إذا رفع إصبعه -كان« :هکگر آمده است ید یثیدر حد
 .)گرانیابن حبان و د

ن عمل یداد، و به ھمراه ا ت میکرد، آن را حرک ش را بلند مییه انگشت خوکآنگاه  ج اللهرسول «
 ».ردک دعا می

اللهم صلِ عىل حممدٍ وعىل آل حممد كام صليتَ عىل إبراهيم وعىل « :عبارت است از یمیدرود ابراھ -٢

اهيم وعىل آل إبراهيم آل إبراهيم إنَّك محيدٌ جميد، وبارك عىل حممدٍ وعىل آل حممد كام باركتَ عىل إبر

 ».إنَّك محيدٌ جميد
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 ردن در تشھد آخر.کدعا  -۱۳
ن قرائت یدیعشاء، نماز جمعه و ععت اول مغرب و کصبح، دو ر یدر نمازھا -۱۴

 بلند خواندن. یھا را با صدا سوره

ا را ھ سوم و چھارم مغرب، قرائت سوره یاھ تعکظھر، عصر و ر یدر نمازھا -۱۵
 وتاه خواندن).کواش و ی یخواندن. (با صدا یسّر 

شود ضمن مراعات  ات قرآن بعد از سوره حمد خوانده مییھر آنچه از آ -۱۶

وع برای امام، و کبعد از ر» احلمد كربنا ل«مانند: گفتن گر نماز ید یاھ سنت
وع در کھا بر زانو در حالت ر قرار دادن دست چنین ھمو منفرد، و  یمقتد
 ن انگشتان باز است.یه بکحالی

                                                                                                       
 ن درود در درس دھم آمده است).ی(ترجمه ا



 

 
 

 

 

 

 هشتگانه نماز )١(مبطالت ازدهم :یدرس 

گاھ یاریدر حالت ھوش -۱ عمد در نماز سخن گفتن. اما چنانچه از  یاز رو یو آ

ست، یز نیدانست سخن گفتن در نماز جا یه نمکا آنی یا نادانی یفراموش یرو

 .)٢(شود نمازش باطل نمی
 .)٣(دن ھنگام نمازیخند -۲
 .)٤(ھنگام نماز یزیخوردن چ -۳
 دن. (ھر چه باشد).ینوش -۴
 عمد باشد). یه از روکشف عورت نمازگزار. (به شرط آنک -۵
 .)٥(اندازه از سمت و جھت قبله منحرف شدنش از یب -۶
 .)١(در نماز یدر پ یھوده و پیت بکو حر یباز -۷

                                           
 ند.ک ه نماز را باطل میکآنچه  -١

إنَّ هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من كالم الناس إنَّام هي «@:فرموده است ج اللهرا رسول یز -٢

 .)مسلم(@N»التسبيح والتكبري وقراءة القرآن
ست ین نیه جز اکه گفته شود، بلکست یز نیاز سخن مردمان جا یالمکچ ینماز، ھن یھمانا در ا«
ه در نماز ک یسکشان به یا یول». ر گفتن و قرائت قرآن استیبکح و تین نماز فقط تسبیه اک

 ند.که نمازش را مجددًا بخواند و اعاده کسخن گفته بود دستور نداد 
 ند.ک بلند. لبخند نماز را باطل نمی یبصورت قھقه و با صدا -٣
 گر.یز دیا ھر چی، چه طعام، چه آب، یزیخوردن چ -٤
عمد از جھت قبله منحرف  ین اگر نمازگزار از رویط نماز است، بنابرایرا استقبال قبله از شرایز -٥

 شود. شد، نمازش باطل می
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 .)٢(ستن و باطل شدن وضوکش -۸

                                                                                                       
حسن  جه رسول الله ک، ھمانگونه ردکم باشد، نماز را باطل نخواھد کات در نماز کاما چنانچه حر -١

رد، و ھنگام سجده آنھا را بر ک ستاده در نماز حمل مییدر حالت ا ، رافرزندان فاطمه  ،نیوحس
 گذاشت. ن مییزم یرو

ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا « :دیفرما می جط نماز است. رسول الله یاز شرا کیرا طھارت و پایز -٢

  .)ومسلم یبخار(الN@»أحدث حتى يتوضأ
پذیرد آنگاه که وضویش بشکند، مگر آنکه مجددًا وضو  یخداوند نماز ھیچ یک از شما را نم«

 ».بگیرد



 

 
 

 

 

 

 ط دهگانه وضویشرا :درس دوازدهم

 رنده.یمسلمان بودن شخص وضو گ -۱
 رند).یوانگان الزم نخواھد بود وضو بگیعاقل بودن. ( بر د -۲
 رنده.یبودن شخص وضو گبالغ  -۳
ان یه طھارت پاک یند تا زمانکت یه نکردن برای وضو (مستحب است کت ین -۴

 امل نشده، آن را ادامه دھد).کافته و ین

. (وضو گرفتن را  )١(شود افتن و تمام شدن آنچه خود موجب وضو مییان یپا -۵

 ند).ک واجب می
ردن محل خروج مدفوع و ادرار را با ک کاستنجاء و استجمار قبل از وضو. (پا -۶

 گر).یدای  نندهکز یء تمیا شیآب 
 بودن آب وضو. کطاھر و پا -۷
 مباح بودن آب وضو. -۸

 .)٢(شود دن آب به آن مییه مانع رسکپوست  یردن آنچه بر روکبرطرف  -۹
 یماریوضو است. (به خاطر ب یه دائمًا بیکسکداخل شدن وقت نماز برای   -۱۰

                                           
 ند.کحاجت فارغ نشده، شروع به گرفتن وضو  یه ھنوز از قضاک یبه عنوان مثال زمان -١
 هک) واجب است  …س و یدن آب به پوست بدن گردد (مانند: گریه مانع از رسک یزیھر چ -٢

 یاز مردان و زنان برا یه برخک یشیھا و مواد آرا ْم رِ کاز  یه برخیگردد. شب کبرطرف گشته و پا
صورت  یه بر روک یشیآرا یھا کا ماسیمالند، و  شان می ا صورتیھا  دست یش بر روینت و آرایز

 شود. نصب می
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 .)١(ند)کش را حفظ یخو یوضوتواند  ه به سبب آن نمیک

                                           
ه ک یا زنیشود،  خارج می ی(سلس البول) بوده و دائمًا ادرار از و یماریه مبتال به بک یسکمانند  -١

: حجش فرمود یبه فاطمه بنت اب جه رسول الله کباشد. ھمانگونه  در حالت استحاضه می

 .)یترمذالأبوداود و(@».وتوضئي لكل صالة«
 ».ریھر نماز (در وقت آن) وضو بگ یبرا«

N@»وتتوضأ عند كل صالة«: درباره زن مستحاضه فرموده است ج اللهه رسول کگونه  ھمان
 . »ردیھر نماز (در وقت آن) وضو بگ یبرا«، )یترمذالأبوداود و(



 

 
 

 

 

 

 ض ششگانه وضویفرا :زدهمیدرس س

و استنشاق  )٢(ردن)که شامل مضمضه (آب در دھان ک )١(صورت یشستن تمام -۱

 شود. ھم می )٣(ردن)ک ینی(آب در ب
 .)٤(ھا تا آرنج شستن دست -۲
 .)١(ھا و بدنبال آن مسح گوش .)٥(سر یردن تمامکمسح  -۳

                                           
ْ ٱفَ ﴿د: یفرما ، سوره مائده می۶ه یخداوند متعال در آ -١ د یپس بشو« ].۶[المائدة:  ﴾�ۡوُُجوَهُ�م ۡغِسلُوا

 ».تان رایھا صورت

 .»فمضمض توضأت إذا « :هکث آمده است یرا در حدیز -٢
 ».دھانت بچرخان، آب را در یه وضو گرفتکو ھرگاه «

 یبخارلا(@N »إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماءً ثم ليستنثر«: دیفرما می جرا رسول الله یز -٣

 ».اش آب کرده و آنرا بشوید (و تمیز کند) یاز شما وضو بگیرد، باید در بین یھرگاه یک« .)ومسلم
يِۡديَُ�ۡم إَِ� ﴿ن آمده است: ی، سوره مائده چن۶ه یدر آ -٤

َ
تان را تا یھا و دست: «یعنی. ﴾لَۡمَرافِقِ ٱَو�

 ».د)ییآرنج (بشو

مرفق ـثم غسل يده اليمنى إىل ال«@:ن آمده استیچن ج اللهرسول  یدر صفت وضو یثیدر حد

شان دست راستش تا آرنج سه یسپس ا« .)ومسلم یبخار(ال N »ثالث مرات ثم اليرس مثل ذلك
 ».صورت شست بار شست، و بعد از آن دست چپ را ھم به ھمان

تان را مسح یو سرھا: «یعنی، ﴾مۡ کِبُرُءوِس  مَۡسُحواْ ٱَو ﴿ :، مائده) آمده است۶ه یه وضو (آیدر دنباله آ -٥
 ».دینک

مسح رأسه بيديه فأقبل هبام وأدبر وبدأ  ج إنَّ النبي«ن آمده است: یث چنیت مسح سر در حدیفکی

 .)ومسلم یبخار(ال@N »مكان الذي بدأ منهـبمقدم رأسه ثم ذهب هبام إىل قفاه ثم ردها إىل ال
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 .)٢(ھا) کھا (قوز شستن پاھا تا شتالنگ -۴

                                                                                                       
رد، و به آخر کسرش شروع  یرد، از جلوکگونه) مسح  نیسرش را با دستانش (بد ج اللهرسول «

ه مسح را از آن ک یید، و سپس آنھا را به ھمان صورت به اولش برگرداند، ھمانجای(پشت) سر رس
 ».رده بودکشروع 

 ند.ک ت مییفاکبار  یکمسح سر 

ز از یھا ن گوش : «یعنی .)یترمذالأبوداود و(N@»الرأس من األذنان «: هکت است یروا ج اللهاز رسول  -١
رد. در کد مسح یه ھنگام وضو، با مسح سر آنھا را ھم باکث آن است یمفھوم حد». باشند سر می

ه ک) ی(تر یه ھمان مقدار رطوبتکھا برداشت، بل مسح گوش یبرا یدیست آب جدینجا الزم نیا
ن آمده یچن مث ابن عمر ین مطلب در حدیند، اک ت مییفاکماند،  می یدر دستھا از مسح سر باق

أبوداود (@N »ثم مسح برأسه وأدخل أصبعه السبابتني يف أذنيه ومسح بإهباميه ظاهر أذنيه«@است:
 .)یینساالو
ابھام  یھا رد، و با انگشتکش یھا اش را در گوش رد، و انگشت سبابهکسپس سرش را مسح «

 . »ردک(شست) پشت گوشش را مسح 

رُۡجلَُ�ۡم إَِ� ﴿د: یفرما خداوند متعال می -٢
َ
� ٱَوأ ھا)  ھا (شتالنگ عبکتان را تا  یو پاھا. «﴾ۡلَكۡعَبۡ�ِ

 . »دییبشو

ثم غسل رجله اليمنى إىل الكعبني ثالث مرات ثم اليرس مثل «: هکث حمران آمده است یدر حد

 .)مسلمو یبخار(الN@ »ذلك

 . »سپس پای راستش را با شتالنگ آن، سه بار شست، بعد از آن پای چپ را ھم مثل پای راست شست«
من مكه  جرجعنا مع رسول اهللا « :هکت شده است یروا ب گر از عبدالله بن عمرید یثیدر حد

إليهم مدينة، حتى إذا كنا بامء بالطريق، تعجل قوم عند العرص فتوضأوا، وهم عجال، فانتهينا ـإىل ال

. فقال رسول اهللا ـوأعقاهبم بيض تلوح، مل يمسها ال : ويل لألعقاب من النار، أسبغوا جامءُ

@.)گرانیمه ودیمسلم، أحمد، أبوداود، ابن ماجه، ابن خز(@N »الوضوء
از  یم، تعدادیدیدر راه رس یه به آبکم، تا آنیگشت نه باز مییه به مدکاز م ج اللهبا رسول «

ه به آنان که عجله داشتند، تا آنیکرده و وضو گرفتند، در حالکشتاب ھمراھان ھنگام عصر 
ده باشد. یه آب به آنجا رسکان بود، بدون آنیشان نما یعب) پاھاکچنان پشت ( م، و ھمیدیرس

د. (آب را به ینکامل کاز آتش دوزخ! وضو را  عب پا)ک( ھا بر آن پشته یفرمود: وا ج اللهرسول 
 ».د)یتان برسانیھمه اعضا
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ه کپا است،  یند منظور استخوان برجسته رویگو می ی) گروھکعب (شتالنگ، قوزکف یدر تعر

عب کن آمده است: در ھر پا دو یعب در لغت عرب چنکه کباشد، بل یحیتواند قول صح نمی
باشد، و در دو طرف ھر پا (چپ و راست آن)  ه از جنس استخوان میک) وجود دارد ک(قوز

 شد.با برجسته و بر آمده می
ه در مردود کد ھر دو پا مسح شود. و شسته نشود، یه: باکندک ن گروه استدالل میین سبب ایبد

ر یان و تفسیگر قرآن را بیز دیبھتر از ھر چ ج اللهث رسول یه: حدکم ییگو ه میین نظریدانستن ا
خواندن  یعات و چگونگکت نماز (تعداد ریمکت و یفکیگونه در قرآن در ارتباط با  ند. ھمانک می

ح داده و روشن ین موارد را توضیه تمام اکاست  جث رسول خدا ین حدیامده، و ایای ن هینماز) آ
 ردن آن.کند، تا بر مسح ک به شستن پا داللت می  قًا و صراحتاً یح دقید. و در سنت صحینما می

مر يف سوق ذي املجاز وعليه حلًّة محراءُ  جرأيت رسول اهللا «@:هکت است یروا س یمحاربالاز طارق 

وهو يقول: يا أهيا الناس قولوا: ال إله إالَّ اهللا، تفلحوا، و رجل يتبعه يرميه باحلجارة، قد أدمي كعبيه 

وعرقوبيه، وهو يقول: يا أهيا الناس ال تطيعوه فإنَّه كذاب. فقلت: من هذا؟ قالوا: غالم بني 

ابن (@N»أبوهلب يتعبه يرميه باحلجاره؟ قالوا: هذا عبدالعزعبداملطلب، فقلت: من هذا الذي 
@.)گرانید و ۀیشب یبأم، وابن کحاال، ویبرکدر ال یھقیبال، ابن حبان، ةمیحز

يف جانبي القدم، إذ الرمية  ئأنَّ الكعب هو العظم النات بوبكر: ويف هذا اخلرب داللة أيضاً عىلأ(قال 

 تصيب القدم، إذ الساقُ مانعٌ أن تصيب الرمية ظهر القدم).اميش ال تكاد ـإذا جاءت من وراء ال

ای سرخ رنگ بر تن  شان جامهیرد، و اک المجاز) عبور می یه از بازار (ذکدم یرا د جرسول الله «

د. یاب گردیامک، تا رستگار و »ال إله إالَّ اهللا«د: ییمردم بگو یگفتند: ا ه میک یداشتند، در حال
ن و یش را خونیھا و پاھا که قوزکرد، تا آنجا ک ب مییشان را تعقینگ ابا پرتاب س ی) مردی(ول

ار دروغگو و یبس یه او مردکد، قطعًا ینکمردم از او اطاعت ن یگفت: ا رده بود، و میک زخمی
 ذاب است.ک

ه ک یسکست؟ پاسخ دادند: او از فرزندان عبدالمطلب است. سپس گفتم: آن کین (مرد) یگفتم: ا
 (ابولھب) است. یاست؟ پاسخ دادند: او عبدالعز یسکند چه ک ب مییرا تعق یبا پرتاب سنگ و

عب ھمان استخوان برجسته ک: هکنیحًا داللت دارد بر ایصرث ین حدید: ایگو مه مییر ابن خزکابوب
پا  یرود پرتاب شود، به جلو ه راه میک یسکه از پشت سر کرا آنچه یدر دو طرف پا است، ز

 د.یپا (پشت قدم) برخورد نما یء پرتاب شده به جلویه شکشود،  از آن می خورد، و ساق مانع نمی
ه از دو طرف آن ک) پا است یھا ک(قوز یھا عب ھمان شتالنگکه کن واضح است یجه ایدر نت

 باشد. برجسته و بر آمده می
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 .)١(ب در وضویت ترتیرعا -۵
 وضو گرفتن (مواالت). )٢(یدر پ یپشت سر ھم و پ -۶

 : هکمستحب است 
 دام سه بار شسته شود.کھا، پاھا و صورت ھر  دست -۱
بار شستن دھان و  یکردن و شستن آنھا، اما ک ینیسه بار آب در دھان و ب -۲

 واجب است. ینیب
رار مسح کح عدم تیث صحیه در احادکست بلیبار سنت ن یکش از یمسح سر ب -۳

 .)٣(سر وارد شده است

                                           
 ج اللهزیرا پروردگار حکیم چگونگی وضو گرفتن در آیه قرآن را به ترتیب بیان داشته است، و رسول  -١

 .نیز به ھمین ترتیب وضو گرفته است
ه: ابتدا کن است یوارد شده است ا ج اللهث رسول یه از احادکب در وضو ھمانگونه یمنظور از ترت

 یکچ از یه ھکنیم، و اییس پاھا را بشورده، سپکسر را مسح  و دستھا را شستهپس ، را صورت
گر مقدم شد، ید یاز اعضا بر اعضا یم. چنانچه اگر برخیگر اعضا مقدم نداریوضو را بر د یاعضا

 د.یه شخص دستش را قبل از صورتش بشوکگردد، مثل آن وضو باطل می
وضو  یاعضا د در شستنیرنده نبایه: وضو گکوضو گرفتن) آن است  یدر پ یمنظور از مواالة (پ -٢

ث از یرا در حدید. زیگر را بشویشود، و سپس عضو د کخش یه عضو اولکای  ند، بگونهکر یتأخ
بوده و آب  کش خشیدرھم از پا یکه به اندازه کد یرا د یه مردکت شده است یروا ج اللهرسول 

 .)حمدأأبوداود و( رد.یرد تا مجددًا وضو بگکده است، پس به او امر یبه آن نرس
به آن مرد  ج اللهن نبود رسول یرا اگر چنی، زداللت دارددر وضو  تث بر وجوب مواالین حدیا

 رد.یه مجددًا وضو بگکداد  دستور نمی
ن آمده است یچن ج اللهول ـرس یوضو ید بن عاصم در صفت و چگونگـیث عبدالله بن زیدر حد -٣

يتوضأ؟ فدعا بوضوء فأفرغ عىل يده اليمنى فغسل يديه  جكيف كان رسول اهللا « :ه به او گفتندک

مرتني، ثم مضمض واستنثر ثالثاً، ثم غسل وجهه ثالثاً، ثم غسل يديه مرتني إىل املرفقني، ثم مسح 

مكان ـرأسه بيديه فأقبل هبام وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب هبام إىل قفاه ثم ردمها حتى رجع إىل ال

، ويف »متضمض واستنشق ثالثاً بثالث غرفات من ماء«ويف رواية: ». جليهالذي بدأ منه، ثم غسل ر

مسح رأسه فأقبل هبام وأدبر مرة «، وقال: »مضمض واستنشق من كفٍ واحدة فعل ذلك ثالثاً «رواية 

فمضمض واستنثر ثالث مرات من غرفة «، ويف رواية: »واحدة، ثم غسل رجليه إىل الكعبني

 N)ومسلم یبخارلا(@N»واحدة



 ارکان اإلسالم شرح  ٧٦

 

                                                                                                       
وضو گرفتن خواست، ابتدا آب را بر دست  یبرا یگرفت؟ آب چگونه وضو می ج اللهرسول «

رده و آن را شست، و سه بار کخت، و آن را شست. سپس سه بار آب در دھان یراستش دو بار ر
رده و آن را شست، بدنبال آن صورتش را سه بار شست، و بعد دستانش را تا ک ینیھم آب را در ب

سر به عقب، و از  یرد، از جلوکش مسح یھا ف) دستکر شست، و سرش را ھم با (ھا سه با آرنج
رد، تا پشت سرش آنھا را ادامه داد، سپس آنھا کسرش شروع  ید. از جلویشکعقب به جلو آنھا را 

 . »ش را شستیان ھم پاھاید، در پایرده بود رسکه آغاز ک یان اولکشاند، تا به ھمان مکرا 
 ».اش را شست، و آب را در آنھا گرداند ینیفه آب، دھانش و بکبا سه : «آمده است یتیدر روا

ن عمل را یاش را شست، و ا ینیف آب، دھان و بک یکبا «گر آمده است: ید یتیدر روا چنین ھم
 . »ردکرار کسه بار ت
بار از جلو به عقب، و از عقب به جلو  یکرد، و کسرش را مسح «گر آمده است: یت دیو در روا

 . »ھا) شست گھا، شتالن بعکھا ( کتا قوزرا ش یآورد، و سپس دو پا
رده و کاش  ینیف دست آب، سه بار آب در دھانش و بک یکبا «آمده است:  یتیو سرانجام در روا

 . »آنھا را شست



 

 
 

 

 

 

 ننده وضوکموارد ششگانه باطل  :درس چهاردهم

 .)١(خارج شود یا دفعی یادرار یه از مجارک یزیھر چ -۱
 .)٢(اد از بدن خارج شودیه بمقدار زک یز نجسیھر چ -۲
 ره).ی، از ھوش رفتن و غیوانگیر از آن (مانند: دیا به غیدن یخوابزوال عقل با  -۳
ن آن دو یب یزیه چک) بدون آنیم دست با شرمگاه (آلت تناسلیتماس مسق -۴

 .)٤(شده باشد) ٣(حائل
 .)٥(خوردن و تناول گوشت شتر -۵
بت در ین مصیمسلمانان را از ا ین اسالم. (خداوند ما و تمامیخارج شدن از د -۶

 ن برگشتن.یاز د یعنید) مرتد شدن، یحفاظت بفرماش یپناه خو

                                           
 ره.یو غ ی، ودی)، مذیا روده یمانند ادرار (بول)، مدفوع، باد (گازھا -١
 ین رأیندارد، ا یالکم باشد اشکچنانچه مقدار آن  یاد، ولیاد، استفراغ زیز یزیمانند خون ر -٢

ح باطل یدر قول صح ی، ولندک اد وضو را باطل مییزی و استفراغ زیه خونرکاست مذھب 
 ا و جھادھا درھ گدر جن ه صحابه ک ین امر وجود ندارد، در صورتیبر ا یلیرا دلید، زنک نمی
 خواندند. بود نماز می یشان جار ه خون از بدنیکحال

 ز مانع شود.یم دو چیه از تماس مستقک یزیھر چ یعنیل یحا -٣
 گر.ید یا فردیخود شخص باشد  یه آلت تناسلکندارد  یتفاوت -٤

أنتوضأ من حلوم الغنم؟ قال: إن شئت «@:دیپرس جاز رسول الله  یه مردکآمده است  یثیدر حد -٥

 .)مسلم(@».شئت ال تتوضأ، قال: أنتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال: نعم توضأ من حلوم اإلبل توضأ وإن

ر، و اگر یوضو بگ یفرمود: اگر خواست جشان یرم؟ اید وضو بگیا با خوردن گوشت گوسفند، بایآ«
فرمود: با خوردن  جشان یرم؟ ایا با خوردن گوشت شتر وضو بگیر، گفت: آیوضو نگ یخواست

 ر.یگوشت شتر وضو بگ
 ه وضو گرفته شود.کست یر آن الزم نیا شیاما با خوردن آب گوشت شتر، 
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 بسیار مھم: ییادآور
ش باطل ید وضویشو را میای  ه مردهک یو سخن، شخص ین رأیتر حیبر اساس صح

را ینند زک د میییه را تأین نظریا  ت علماء و دانشمندان علوم اسالمییثرکشود و ا نمی
 ه وجود ندارد.ین نظریبر رّد ا یلیدل

ه وضو کمرده در حال شستن خورد واجب است  یاگر دستش به آلت تناسل یول
 رد.یبگ

مًا با یشود مستق ه غسل داده میکای  ) مردهیه شرمگاه (آلت تناسلکواجب است 
 گر لمس شود.ید یزیا چیو ای  ا پارچهیش کد با دستیه باکدست لمس نشود بل

سته و باطل کوضو را نشردنش کا لمس یه دست زدن به زن کد دانست ین را بایا
ه ین نظریتر حیا نه. مطابق با صحیشھوت باشد  یه از روکندارد  یند، حال تفاوتک نمی

) خارج نگردد یا مذی ی(مانند من یزیه از آلت مرد چک یتا زمان  دانشمندان اسالمی
ھمسران  ج اللهه رسول کح است یت صحیرا روایگردد، ز سته و باطل نمیکوضو نش

رد با ھمان وضو، یه مجددًا وضو بگکد و بدون آنیبوس ن) را مییالمؤمن ش (امھاتیخو
 خواند. نماز می

 . »أو المستم النساء«ه یر آیتفس
نجا یدر ا» لمس«، منظور از  ه علماء و دانشمندان اسالمیین نظریتر حیمطابق با صح
از علماء  یو تعداد له را ابن عباس ین نظریاست و ا ییزناشو یجماع و ھمبستر

 ق.یالتوف یو الله ول. )١(نندک د میییمتآخر تأ یاز علما ین و برخیشیسلف و پ

                                           
 تیمم:  -١

َحٞد ﴿ د:یفرما سوره نساء می ۴۳ه یخداوند متعال در آ
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َ�َ

َ
ۡرَ�ٰٓ أ �ن ُكنُتم مَّ

ۡو َ�َٰمۡستُ  ۡلَغآ�ِِط ٱّمِنُ�م ّمَِن 
َ
ُمواْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا فَ  لّنَِسآءَ ٱُم أ ْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ ْ ٱفَلَۡم َ�ُِدوا بِوُُجوهُِ�ۡم  ۡمَسُحوا

يِۡديُ�ۡمۗ إِنَّ 
َ
َ ٱَو� ا َ�ُفوًرا �َّ  .]۴۳[النساء:  ﴾٤٣َ�َن َ�ُفوًّ
با ید، یا آنکه یکی از شما از قضای حاجت آمده باشد، یا بوداگر چنانچه بیمار، یا در مسافرت «

تان ھمبستر شده و جماع کرده باشید، و برای غسل کردن آبی نیافتید، با خاک پاکی  زنان
ھای خود را بر خاک پاک زده و صورت و دستھایتان را  (صعید) تیمم کنید، بدینصورت که دست

مسح کنید، و این را بدانید که خداوند یکتا بسیار با گذشت و با تسامح و بسیار بخشنده و آمرزنده 
 . »است
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 تیمم:  یروش و چگونگ

زند، و  ) میکپا کخا د،ین (صعیف دستانش به زمکد، سپس با یگو می» بسم الله«شخص ابتدا 
ف دست کمالد، و با  ش را به صورتش مییف دستھاک، و بدنبال آن ندک میدستانش را فوت بعد 

 مالد. ف دست راست، به پشت دست چپش میکچپ، به پشت دست راست، و با 

أما تذكر أنّا كنّا يف سفر أنا وأنت، فأما أنت « گفت: سبه عمر فاروق  باسر یعمار بن  یروز

، فذكرت ذلك للنبي  ، وأما أنا فتمعكتُ فصليتُ : إنَّام كان يكفيك هكذا: ج، فقال النبي جفلم تُصلِّ

 .)ومسلم یبخار(ال@. »بكفيه األرض ونفخ فيهام ثم مسح هبام وجهه وكفيه جفرضب النبي 
(به سب نبودن آب)، اما من در  یم، و تو نماز نخواندیه من با تو در سفر بودکد یآ ادت مییا یآ«

 جامبر خدا ین ماجرا با خبر ساختم، پیرا از ا جامبر یه پیکو نماز خواندم، و زمان دمیتغل کخا
 جشان یرد. سپس اک ت مییفاکنماز خواندنت  یبرا یداد ن عمل را انجام مییفرمود: اگر ا

ف دستھا، صورت، و کردند)، بعد با کدند (فوت ین زده و در آنھا دمیدستشان را بر زم یفھاک
 ردند.کشان را تا مچ مسح یھا دست

 که در آن تیمم کردن جایز است:  یشرایط

،  جأنَّ رسول اهللا «@در دسترس نبودن آب. در حدیث آمده است که: -۱ رأ رجالً معتزالً مل يُصلّ

: جفقال: يا فالن ما منعك أن تصيلّ يف القوم، فقال: يا رسول اهللا أصابتني جنابة، وال ما، فقال النبي 

 .)ومسلم یبخار(ال@N»عليك بالصعيد فإنَّه يكفيك

جه به او یخواند، در نت ناره گرفته و نماز نمیکه از جماعت کد یرا د یمرد ج اللهرسول «
ت ک؟ (در جماعت شریخوان ه تو با مردم نماز نمیکباعث شده  یزی! چه چیودند: فالنفرم

ھم  یباشم) و آب نمی کنماز خواندم پا یام (برا رسول خدا ُجُنب شده ی)؟ پاسخ داد: اینک نمی
 است. یافکتو  ین، ھمان براکمم) استفاده یت ی(برا کفرمود: از خا جامبر یباشد. پ موجود نمی

عاص الای ھم برای گرم کردن آن وجود نداشت. عمرو بن  اگر آب به شدت سرد بود، و وسیله -۲

أنَّه بُعث يف غزوة ذات السالسل قال: احتلمت يف ليلة باردة شديدة الربد فأشفقت «@که: کند روایت می

ذكروا  جإن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحايب صالة الصبح، فلامّ قدمنا عىل الرسول 

َوَ� َ�ْقُتلُوا ﴿له ذلك، فقال: صلَّيتَ بأصحابك وأنت جنب؟! فقلت: ذكرت قول اهللا تعاىل: 
�ُْفَسُ�مْ 

َ
َ َ�َن بُِ�ْم رَِحيًما � ومل يقل  ج، ثم صليت، فضحك رسول اهللا .]۲۹[النساء:  ﴾إِنَّ ا�َّ

 . »وأحمد وأبوداود] ی[البخار@».شيئاً 
ار سرد یبس ید: در شبیگو می ،غزوه ذات السالسل فرستاده شده بود یعاص) براالعمرو بن «(

ردم، سپس با کمم یشوم ت که مبادا ھالکنیاحتالم شدم، و بخاطر مراعات احوالم و ترس از ا
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ف یشان تعریا یم، ماجرا را برایآمد جه به نزد رسول خدا ک یارانم نماز صبح را خواندم، زمانی
اد سخن ی؟! گفتم: به یه ُجُنب بودک یدر حال یدخوانارانت نماز ی افرمودند: ب جشان ی، امردک

را خداوند ید، زینکد، و نابود نیشتن ندھکخودتان را به «د: یفرما ه میکپروردگار مھربان افتادم 
ن یردم) و نماز خواندم. (بعد از اکمم ین خاطر (تی، بد»ار مھربان و دلسوز استیتا بر شما بسیک

 نفرمودند. یزید و چیخند جسخنانم) رسول خدا 
 باشد. می سعاص الد عمل عمرو بن ییبر تأ یلیدل جامبر یوت پکن رفتار و سیا

اج داشته یمان به آن احت واناتیدن خود و مصرف حینوش یه براکم باشد کاگر آب چنان  -۳
 م.یباش

 کند:  آنچه که تیمم را باطل می

الصعيد الطيب وضوء « ث آمده استیرد. در حدکدا یاگر استطاعت و توان استفاده از آب را پ -1

ه جلدك، فإنَّ ذلك خريـال ، یترمذالحمد، (أ@».مسلم، ولو إىل عرش سنني، فإذا وجدت املاء، فأمسّ
 .)ینسائالبوداود وأ

ن یرد، ھر چند ایتواند با آن وضو بگ ه میکھر مسلمان است  یوضو یای برا لهیوس کپا کخا«
ت بھتر یرا آن برایز نکی با آن حمام افتیابد)، اما اگر آب ین ی(و آبابد یعمل تا ده سال ادامه 

 ».است
را در یند، زک ز باطل مییمم را نیشود، ت آن می ردنک ستن وضو و باطلکه سبب شکھر آنچه  -۲

 باشد. آب می یمم به جایواقع ت
 ست؟یچ» دیصع«

س کم بھتر از ھر کیخداوند حشود.  د گفته مییباشد، صع کن بوده و پایزم یبر روه ک یزیھر چ
ند، یمایپ را می کیا خایو  ی، سنگیشن ینھایشان، سرزمیه انسانھا در سفرھاکداند  گر میید

 آن باشد. ین و رویح ندانسته مگر آنچه وابسته به زمیمم صحیت یگر را براید یزین چیبنابرا
رد، و آن یصورت گ کخا یمم بر روید تیه حتمًا باکند یگو از مردم می یه گروھکشود  می یگاھ
 یست، و مواردیز نیمم بر آن جایبود، ت یشن ینید غبار داشته باشد، و چنانچه زمیھم با کخا
 ھا وجود ندارد. ن سخنیبر ا یل و برھانیچ دلیه ھکن یه ایشب

 غسل: 
 گرداند:  ردن را واجب میکه غسل کآنچه 

ن مورد در ارتباط با مردان و ی، ایداریا در بیبا شھوت، خواه در حالت خواب باشد  یخروج من -۱

ْ ٱ�ن ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَ ﴿د: یفرما ، سوره مائده می۶ه یندارد. خداوند متعال در آ یزنان تفاوت ُروا هَّ  ﴾طَّ
 . »و اگر جنب بودید غسل کرده و خود را پاک کنید]. «۶[المائدة: 
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رسول اهللا! إنَّ اهللا ال يستحيي من أنَّ أم سليم قالت: يا « ه:کآمده است  لم سلمه أث یدر حد

مرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت املاء، فقالت أم سلمة: أوَ حتتلم ـاحلق، فهل عىل ال

 .)ومسلم یبخارلا( . »املرأة؟! فقال: تربت يداك، فبم يشبهها ولدها
ه کزنان آنگاه  ا بریند، آک ا نمییان حق شرم و حیرسول خدا! خداوند از ب یم گفت: ایم سلأ«

ه (خروج) آب را از کفرمود: بله، به شرط آن جشان یگردد؟ ا شوند غسل واجب می احتالم می
ت آلوده یفرمود: دستھا جشان یشوند؟! ا ا زنان ھم احتالم میینند. ام سلمه گفت: آیشرمگاه بب

باشد و ھم ن یتواند نفر ه ھم میکاست  یعرب ین ضرب المثلیا -ر دھدی. (خداوند به تو خدگرد
 شود. ه خودش مییر) پس چگونه فرزندش، شبیخ یدعا

د، و به یآ د مییزن پد کب اسپرم مرد، با تخمکیه فرزند از ترکت نشان دھنده آن است ین روای(ا
 دھد). خبر می یکیژنت یھا صراحت از وراثت

 األربع شعبها بني جلس إذا «@فرموده است: ج اللهدن محل ختنه زن و مرد به ھم. رسول یرس -۲

 .)ومسلم یبخار(ال@.»الغسل وجب فقد جهدها ثم
 ».گردد د، غسل واجب مییزش نمایرد، و با او آمی(زن) قرار گ یھا ان رانیھرگاه مرد در م«

أنَّه أسلم «@ه:کآمده است  سس بن عاصم یث قیشود. در حد مسلمان می یافرکه ک یھنگام -۳

 .)گرانیو د ینسائال، یترمذالحمد، أبوداود (أ@N»أن يغتسل بامء وسدر جفأمره النبي 

به او دستور داد تا با آب و برگ  جامبر خدا یرفت و مسلمان شد، پیه اسالم را پذک یھنگام«
 ».ندکدرخت سدر غسل 

ن یمان): خداوند متعال در ایض (عادت ماھانه) و خون نفاس (بعد از زایقطع شدن خون ح -۴

ٗذى فَ  لَۡمِحيِض� ٱلُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿د: یفرما ارتباط می
َ
ْ ٱقُۡل ُهَو أ َوَ�  لَۡمِحيِض ٱِ�  لّنَِسآءَ ٱ ۡ�َ�ِلُوا

َمَرُ�ُم 
َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ۡرَن فَ� ٰ َ�ۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا َ�َطهَّ ُۚ ٱَ�ۡقَرُ�وُهنَّ َح�َّ َ ٱإِنَّ  �َّ ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ َوُ�ِحبُّ  �َّ�َّ

 ].۲۲۲[البقرة:  ﴾٢٢٢ِر�نَ لُۡمَتَطهِّ ٱ
زش با زنان در یپرسند (و از آم ام آن میکض (عادت زنانه) و احیامبر) از تو در ارتباط با حیپ یا«(

ن در زمان یاز خدا)، بنابرا یان بار و رنج آور است (به عالوه بر نافرمانین امر زین حالت)، بگو: ایا
د)، ینکزش نید (آمینشو یکشان نزدید، و به اییانم یریناره گکزش با آنان یاز آم یض و قاعدگیح

ه خداوند ک یریافتند، از ھمان مسیشده و طھارت  که پاک ین ھنگامیا شوند، بنابر که پاکتا آن
ن یقیحفظ نسل)، به  یبرا ییزناشو یعید (راه طبییزش نمایبه شما فرمان داده است با آنان آم

 ».دارد دارند، دوست می می کرا پانند و خود ک ه توبه میک یخداوند متعال آنان

ۡرنَ ﴿ه فرموده: کم است کین سخن خداوند حینجا ایشاھد ما در ا ھرگاه خون  : «یعنی، ﴾فَإَِذا َ�َطهَّ
 ».ردندکا نفاس قطع شد و غسل یض یح
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 جأنَّ فاطمة بنت أيب حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي « که: اند بخاری ومسلم در حدیثی آورده

قال: ذلك عرق وليس باحليضة، فإذا أقبلت احليضة فدعي عنكِ الصالة، وإذا أدبرت، فاغسيل عنكِ 

 ».الدم وصيلّ 
ض و نفاس) بود (آن را خون یر از حیغ یفاطمه دختر ابوحبش مبتال به استحاضه (خون روش«

فرمودند: آن  جشان ید. ایپرس جامبر یام آن از پکجه درباره احینامند) در نت ز مییفاسد ن
د آمد، نماز خواندن را یض پدیباشد، پس ھرگاه حالت ح ض نمییاست، و خون ح ی) رگیگ (پاره
 ».ن، و نماز بخوانکو غسل  یابد، خون را از خودت بشوی ان میین حالت پایه ایکن، و زمانکرھا 

 د.یه زن غسل نماکافت واجب است یان یه خون نفاس پاکبعد از آن
شته نشده باشد، کفار کدان جنگ (جھاد) با یه در مکرد، به شرط آنیم ان میه مسلمکآنگاه  -۵

 جدخل علينا رسول اهللا «@ده است که:ـنقل ش سواجب است غسل داده شود. در حدیثی از ام عطیه 

حني توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثالثاً أو مخساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بامء وسدر واجعلن يف 

اآلخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلامّ فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرهنا 

 .)ومسلم یبخارلا(@N »إياه، تعني إزاره

ا یافت نزدمان آمده و فرمودند: او را سه بار، ینب) وفات یرشان (زه دختک یھنگام ج اللهرسول «
از آن  کیا اندیافور کد، و در آخر ھم ییافت، با آب و سدر بشویشتر از آن، اگر ضرورت یا بیپنج بار، 

م، پس یشان راخبر دادیار، اکد، بعد از اتمام یارتان تمام شد مرا خبر دھکه ک ید، زمانیرا قرار بدھ
 . »د)ید (بپوشانیچین جامه بپیش را به ما دادند وگفتند: او را در ایجامه خو

@N»إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل«@د:یفرما می جرا رسول الله یردن در روز جمعه، زکغسل  -۶  
@.)ومسلم یبخار(ال
 ».دید (قبل از آن) غسل نمایآ نماز جمعه می یاز شما برا یکیھرگاه، «

 جأشهد عىل رسول اهللا «ه: کردند کت یروا س یخدرالد یگر از ابوسعید یثیومسلم در حد یبخار

 . »قال: الغسل يوم اجلمعة واجب عىل كل حمتلم وأن يستن وأن يمس طيباً إن وجد

ه به سن ک یردن در روز جمعه بر ھر مسلمانکفرمود: غسل  ج اللهه رسول کدھم  می یگواھ«
 ».بلوغ (احتالم) برسد واجب است

ده است، اما مطابق کردن در روز جمعه سنت موکه غسل کھستند  ین رأیدانشمندان بر اشتر یب
 یث قبلیه در حدکگونه  Êباشد، ھما ردن در روز جمعه از واجبات میکح، غسل یث صحیبا احاد

 ر شد.کذ
باشد،  می یظروف و مناسب خاص یث داراین حدید: ایگو می /ه یمیخ االسالم ابن تیاما ش

خواندن نماز  یه از مسجد دور بودند براکنه) یمد یھا از محل یکی( یعوالال یاھاله ک یزمان
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ان یث را بین حدیا جن سبب رسول الله ید، بدیرس از آنان به مشام می یبد یآمدند، بو جمعه می

 داشتند.
شود،  اعد میصاز آن مت یبد یف بوده و بویثکس بدنش که: ھر کانه آن است یوسط و م یرأ

 ید، برایرس بد از آن به مشام نمی یف نبوده و بویثکد، اما اگر بدنش یه غسل نماکواجب است 
 د.یه غسل نماکاست  یدکیسنت تأ یو

حدیث دیگری در ارتباط با واجب بودن غسل جمعه، امام بخاری و امام مسلم از عمروبن سلیم 
@خدری گفت:الدھم که ابوسعید  شھادت میگوید: گواھی و  انصاری روایت کرده اند که وی می

قال: الغسل يوم اجلمعة واجب عىل كل حمتلم وأن يستن وأن يمس طيباً إن  جأشهد عىل رسول اهللا 

 . »وجد، قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنَّه واجب، أما االستنان والطيب، فاهللا أعلم، أواجب هو أم ال

ه به کود: غسل روز جمعه بر ھر مسلمان بالغ فرم جه رسول خدا کدھم  و شھادت می یگواھ«
افت، خودش را معطر یبزند و اگر عطر  که مسواکنیده است واجب است، و ایسن احتالم رس

 بسازد.
زدن و  کدر ارتباط با مسوا یه واجب است، ولکدھم  د: اما درباره غسل شھادت مییگو عمرو می

 ».ا نه؟یا واجب است یدانم، آ معطر ساختن شخص نمی

بينام هو قائم يف اخلطبة يوم  سعمر بن اخلطاب  أنَّ @ه:کآمده است  لاز ابن عمر  یثیدر حد

فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال:  جاجلمعة إذ دخل رجل من املهاجرين األولني من أصحاب النبي 

 قد و ؟ أنقلب إىل أهيل حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت، فقال: والوضوء أيضاً إين شغلت فلم 

@.)مسلمو یبخار(ال N»كان يأمر بالغسل ج اهللا رسول أنَّ  علمت

ھنگام خواندن خطبه روز جمعه ایستاده بود که ناگاه یکی از مھاجرین و  سعمر بن خطاب «
او را صدا زد و گفت: اآلن چه ساعتی است؟ (چرا  سوارد مسجد شد، عمر  جاصحاب اولیه پیامبر 

ام نرفته  و ھنوز به خانه مای؟) آن صحابی جواب داد: گرفتار و مشغول بود ای و دیر آمده تأخیر کرده
گفت: فقط وضو  سبودم که یکدفعه صدای اذان را شنیدم، و تنھا توانستم وضو بگیرم، عمر 

 . »به غسل کردن در روز جمعه فرمان داده است ج اللهدانی که رسول  گرفتی؟ حال آنکه می
 یمھاجر یه: داستان عمر و عثمان (ھمان صحابکند ک ت مییه روایابن منذر از اسحاق بن راھو

رده و صدا زد) بر واجب بودن غسل جمعه داللت کرا در خطبه جمعه خطاب  یو سه عمر ک
رده و به صحبت و سخن گفتن با کخطبه خواندن را قطع  سه عمر کم ینیب را مییح دارد، زیصر

ن اگر غسل یا دھد، بنابر را مورد عتاب و سرزنش قرار می یپردازد و و ) میس(عثمان  یآن صحاب
به مناقشه  ،ردهک که خطبه خواندن را ترکرد ک ن نمیین چنیالمسلم ی فهیردن مباح بود، خلک

 .ختپردا یبا و



 ارکان اإلسالم شرح  ٨٤

 

                                                                                                       
 سنت است:  کردنکه غسل  یموارد

ن یدر ا ج اللهت است ، رسول ـردن سنکغسل  یو یراـد، بـیشو ای را می مردهه ک یسکـ ۱

لتموه فإنَّ ميتكم ليس بنجس، «@د:یفرما ارتباط می ليس عليكم يف غسل ميتكم غسل إذا غسّ

 .)یھقیبالم وکحا(ال@N »فحسبكم أن تغسلوا أيديكم
ه مرده شما ک یشود، براست نمیردن واجب کد، بر شما غسل یدھ ه مرده تان را غسل میکآنگاه «

 . »است یافکد ییتان را بشویه دستھاکن مقداریست، و ھمی(مسلمانان) نجس ن

ام كانا «ه کت است ید روایزیسائب بن الاز عمرو بن  یثیدر حد :دیردن در روز عکـ غسل ۲ أهنَّ

 .)یابیفرالف ین تألیدیام العکح(أ@. »يغتسالن للعيدين
  ».ردندک د فطر) غسل مییقربان و عد یدھا (عیآنھا در ع«
 ردند.ک د غسل مییه در روز عکن مطلب ثابت است یا

شود. در  ه میکه وارد مک یدن احرام در حج تمتع و عمره و ھنگامیردن ھنگام پوشکـ غسل ۳

اكم (احل . »إنَّ من السنة أن يغتسل إذا أراد أن حيرم وإذا أراد أن يدخل مكة«ه: کث آمده است یحد

 ).دارقطنيالو
ه شود، که بخواھد وارد مکا آنگاه یس بخواھد احرام ببندد، که ھر کاز موارد سنت آن است «

 . »دیغسل نما

أنَّه «ه: کنقل شده است  لاز ابن عمر  یثیه، در حدکردن ھنگام داخل شدن به مکـ غسل ۴

 جويذكر عن النبي كان ال يدخل مكة إالَّ بات بذي طو حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة هناراً، 

 ).ومسلم یبخار(ال@N »أنَّه فعله

گذراند، و  طوی) می یه شب در (ذکشد مگر آن ه وارد نمیکبه شھر م لعبد الله بن عمر «
 جامبر یه پکرد ک می یادآوریشد، و  ه میکرد، و سپس در روز وارد مک ھنگام صبح غسل می

 . »ردک ن مییچن
ه از ھوش رفته و به ک یسکردن کردن در روز عرفه، غسل کر شد، غسل که ذک یر از مواردیغ

ھر وعده نمازش غسل  یباشد، برا ه مبتال به استحاضه میک یزن یبرا چنین ھمھوش آمده، و 
 ردن سنت است.ک

 :جغسل پیامبر  یچگونگ
غسل  ینند، چگونگک ت مییروال  المؤمنین از عایشهه از ام ک یثیو امام مسلم در حد یامام بخار

كان إذا اغتسل من اجلنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ  ج أنَّ النبي«@نند:ک ن نقل مییرا چن جامبر یپ

يصب عىل رأسه ثالث غرف  كام يتوضأ للصالة ثم يدخل أصابعه يف املاء فيخلل هبا أصول الشعر ثم
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ش را یھا سترد، ابتدا دک ه غسل جنابت میکآنگاه  جامبر یپ«. »امء عىل جلده كلهـثميفيض البيديه 

گرفت، وضو گرفته، و بعد از آن  نماز خواندن وضو می یه براکگونه  شست سپس ھمان می
دست، آب  ِف کسه  ی هبه انداز رد، وک ش را خالل مییانگشتانش را در آب فرو برده و با آنھا موھا

 . »رساند پوست بدنش می یخت، و سرانجام آب را به تمامیر سرش می یبر رو
ت غسل یفکیو  یچگونگ ك مونهین میگر از ام المؤمنید یثیومسلم در حد یبخار چنین ھم

 ند.ک ن نقل مییرا چن ج اللهردن رسول ک

وضوءه للصالة، غري رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من األذ، ثم أفاض  جتوضأ رسول اهللا «

 . »عليه املاء، ثم نحى رجليه فغسلهام، هذه غسلة من اجلنابة

ش را نشست، و یه پاھاکگرفت، وضو گرفت، جز آن ه وضو میکگونه  ھمان ج اللهرسول «
نمود، سپس آب را به تمام بدن رساند، و  کده بود پایه بر آن رسکشرمگاھش را شست و از آنچه 

 ».باشد ن ھمان روش غسل از جنابت میید و شست. ایشکنار کسرانجام پاھا را 



 

 
 

 

 

 

در  یمسلمان و اخالق و یها یژگیای از و گوشه: درس پانزدهم
 شرع مطهر اسالم

 .)١(ردار. (راستگو بودن)کصداقت در گفتار و  -۱

                                           
َها ﴿د: یفرما ی، سوره توبه م۱۱۹ه یخداوند متعال در آ -١ ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ َمَع  �َّ َوُ�ونُوا

ِٰد�ِ�َ ٱ  ].۱۱۹[التوبة:  ﴾١١٩ل�َّ
د، (و از یش سازیشه خویرا پ یالھ ید، و تقوایتا بترسیکد، از خداوند یا مان آوردهیه اک یسانک یا«

 . »دیرداران باشکان و راست یراستگو رده) و ھمراه و ھمگام باکز یاران پرھکبیان و فریدروغگو

عليكم بالصدق فإنَّ الصدق هيدي إىل الرب وإنَّ الرب هيدي إىل اجلنّة وما « فرموده است: جرسول الله 

يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند اهللا صديقاً. وإياكم والكذب فإنَّ الكذب 

وما يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب هيدي إىل الفجور وإنَّ الفجور هيدي إىل النار 

 .)ومسلم یبخار(ال@. »عند اهللا كذباً 
به ِبّر و  یه صداقت و راستکق ید، به تحقیو صداقت چنگ بزن یردارکو راست  ییبه راستگو«
ه ھمچنان کسازد. و ھر فرد  بھشت رھنمون می یو ِبّر به سو یکیسازد، و ن رھنمود می یکین

ه نزد خدا کد، تا آنینما وشش میکر آن تالش و یباشد، و در مس می یبدنبال راستد و یگو راست می
 ید و دوریزیبپرھ یارکبیو فر ییگردد. از دروغگو ان و صادقان محسوب مییاز گروه راستگو

آتش  یبه سو یسازد، و فجور و زشت بد و زشت رھنمون می یارھاک یرا دروغ به سوید، زیینما
رده و تالش کت کر آن حرید و در مسیگو چنان دروغ می ه ھمکسازد، و ھر فرد  جھنم رھنمون می

 . »گردد اران محسوب میکبیان و فریه نزد خداوند متعال از گروه دروغگوکد، تا آنینما می

 .)یترمذ(ال@N »الصدق طمأنينة والكذب ريبة« د:یفرما می ج اللهرسول  چنین ھم
 یو دو دل ک، عامل شیارکبیباشد، و دروغ و فر نان میی، سبب آرامش و اطمیصداقت و راست«

 . »باشد می
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 .)١(ِن مردم بودنیامانت دار و ام -۲
 .یدامنکداشتن عفت و پا -۳
 .)٢(اء)یداشتن شرم و آزرم. (ح -۴
 .)٣(بودن کبا یشجاع و ب -۵
 .)٤(مانیوفا نمودن به عھد و پ -۶
 .)٥(بخشنده بودن و گذشت داشتن -۷
 .)٦(یالھ یھا ز داشتن از حرامیبودن و پرھ کپا -۸

                                           
آية « فرموده است: ج باشد. رسول خدا ھای نفاق می ردن در امانت از عالئم و نشانهکانت یرا خیز -١

 .)ومسلم یبخار(ال@.»خان اؤمتن وإذا …املنافق ثالث 
 ».ندک انت مییرد خین قرار گیه امکو آنگاه … باشد  سه نشانه می یمنافق دارا«

 .)یبخار(ال@N »إذا مل تستح فاصنع ما شئت«@فرموده است: ج اللهرسول  -٢
 . »انجام بده یخواھ ، ھر چه مییردکا نیاگر شرم و ح«

 یجاره سخن حق را بر زبان کرا مسلمان آنگاه یه شجاعت سزاوار مسلمان است، زک یبراست -٣
 ھراسد. ر از الله نمییز غیچ چیس و ھکچ یگر از ھیسازد د می

در عالئم سه گانه  ج اللهه رسول کھای منافق است  ز از نشانهیردن به عھد و پنھان نکوفا ن -٤
 منافق آنھا را بر شمرده است.

@).ومسلم یبخار(ال@. »اذا و عد اخلف …« 
 . »ندک و خالف میرده کمنافق ھر گاه وعده دھد به آن عمل ن …« 

 یبخار(ال.  »من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه« د:یفرما ن مییچن ج اللهرسول  -٥
 ).ومسلم

به  ید و از ویرام نماکد مھمانش را ایمان آورد بایامت) ایه به خدا و روز آخرت (قکس کھر «
 ند.ک ییرایپذ یخوب

ه آن حرام چه کندارد  یگر تفاوتیند، حال دک یدورز و یه از حرام پرھکبر مسلمان واجب است  -٦
ز ید پرھید دارد بایو ترد که نسبت به آنھا شکھم  یاز آن موارد یخواھد باشد، حت می یزیچ

 جنماید، و بر وی الزم است از ھر آن چیزی که خداوند حالل ساخته بھره ببرد و بخورد. رسول الله 
اهللا تعاىل طيب ال يقبل إالَّ طيباً، وإنَّ اهللا تعاىل أمر املؤمنني، بام إنَّ « ن فرموده است:یمورد چن نیدر ا

َها ﴿ فقال تعاىل:مرسلني، ـأمر به ال ُّ�
َ
� ْ ِمَن  لرُُّسُل ٱَ�ٰٓ ّيَِ�ِٰت ٱُ�ُوا ْ ٱوَ  لطَّ [المؤمنون:  ﴾ۖ�َ�ٰلًِحا ۡ�َملُوا

َها ﴿ وقال تعاىل:. ]۵۱ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ ُ�ُواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرَزۡقَ�ُٰ�ۡم وَ  �َّ ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاُه  ۡشُكُروا َّ�ِ
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 .)١(گانیردن به ھمساک ییکمحبت و ن -۹

                                                                                                       
ثم ذكر الرجل، يطيل السفر، أشعث أغرب، يمد يديه إىل السامء: يا رب  .]۱۷۲[البقرة:  ﴾١٧٢َ�ۡعُبُدونَ 

 .»يستجاب لذلكيا رب، ومطعمه حرام، ومرشبه حرام، وملبسه حرام، وغذي باحلرام، فأنّى 
 ).مسلم(
رد، ھمانا پروردگار مؤمنان را به یپذ را نمی کاست، و جز پا که خداوند پاک یمردم! براست یا«

امبران، از یپ ید: (ایفرما دھد، خداوند متعال می ه فرستادگانش را فرمان داده، فرمان میکآنچه 
د یدھ ه انجام میکد، ھمانا به آنچه ید، و عمل صالح انجام دھیزه و حالل بخورکیپا یغذاھا
گاھ ه ک کیپا یھا د از طعامیا مان آوردهیه اک یسانک ید: (ایفرما می چنین ھمامل دارم) ک یآ
ر و سپاسش را به جا کد، پس شینک د، و اگر تنھا خداوند را عبادت مییم بخوریا ردهکتان یروز
شان، و یده و پریش ژولیه موھایکالده شده، در حیشکه سفرش به درازا کرا  ید). سپس مردیآور
 ید: ایگو ند و میک آسمان بلند می یه: دو دستش را به سوکنام برد  شده بودآلوده م کخا

اش از حرام  هیاش حرام بوده! و تغذ یدنیه غذا و نوشیکپروردگارمن! در صورت یپروردگار من! ا
 ».ش اجابت شود؟!!!یه دعاکان دارد کاست! پس چگونه ام

از ھر  ید، حتیز نمایو پرھ یدور یز حرامیه از ھر چکن به مسلمان فرمان داده شده است یبنابرا

دع ما «فرموده است:  ج اللهرا رسول یند، زکز ید پرھـیدارد با کآنچه در آن شبھه داشته و ش

 .)یترمذالو ینسائلا(@N»يريبك إىل ما ال يريبك
د یو ترد که تو را به شکھر آنچه  یبه سواندازد،  د مییو ترد که تو را به شک یزیھر آن چ«

 ».نک کرده و ترکاندازد، رھا  نمی
ه آنان مسلمان کندارد  یگان، بر مسلمانان واجب است حال تفاوتیبه ھمسا یکیردن و نکاحسان  -١

ما زال جربيل يوصيني باجلار حتى « فرموده است: بارهن یدر ا جافر باشند. رسول رحمت کا ی

 .)ومسلم یبخار(ال@. »هظننت أنَّه سيورث
ه یه از ھمسایردم ھمساکه گمان کرد ک گان سفارش مییل آنقدر به من در ارتباط با ھمسایجبر«

ن فرموده یچن سه به ابوذر یگر در ارتباط با ھمساید یدر سخن جرسول خدا   ».ارث خواھد برد

@».منها بمعروفإذا طبخت مرقاً فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جريانك فأصبهم « است:
 .)مسلم(
ن، کگانت نگاه یای از ھمسا ن و بعد به خانوادهکاد یآب آن را ز ی) پختی(آبگوشت یھرگاه خورشت«

 . »ز از آن غذا بدهیسته و با احترام به آنان نیشا یو به روش

مسكن الواسع واجلار ـمرأة الصاحلة والـأربع من السعادة: ال«@ن آمده است:یگر چنید یثیدر حد

 ).ابن حبان( N »مركب اهلنيءـالصالح وال
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 .)١(به مستمندان و تھیدستان در حد توان یاریردن و ک کمک -۱۰

                                                                                                       
، با تقوا و خوشرفتار، خانه یکاست: زن صالح، ن یھای سعادت و خوشخت ز از نشانهیچھار چ«

 . »ع و راحتیراھوار و سر یو صالح، و سوار یکه نیبزرگ، ھمسا
@به خانه رفت و گفت: یشت و وقتک یگوسفند به عبدالله بن عمر کند ک مجاھد نقل می

يقول: ما زال جربيل  جا اليهودي؟ سمعت رسول اهللا ـديتم جلارنـديتم جلارنا اليهودي؟، أهأهـ «

 :گران نگای، أبوداود و دیترمذالمفرد، الدر أدب  یبخار(ال@N »يوصيني باجلار حتي ظننت أنَّه سيورثه
 ).۱۰/۴۴۱ یفتح البار

رد، سپس گفت: از کرار کدو بار آنرا تد؟ و یا ردهکمان ھم از آن گوشت اھداء یھودیه یا به ھمسایآ«
رد ک گان سفارش مییل آنقدر به من در ارتباط با ھمسایفرمود: جبر ه میکدم یشن ج اللهرسول 

 . »ه ارث خواھد بردیه از ھمسایردم، ھمساکه گمان ک
نگ و رن، ییش، آکیھا از ھر  انسان یه تمامکآمده است  یتاب فتح البارک یح بخاریدر شرح صح

  د.نشو ث میین حدیه در ایھمسا یه باشند شامل معناک یتیمل

واسم اجلار يشمل املسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، «@د:یگو ن مییابن حجر چن

@»والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب واألجنبي، واألقرب داراً واألبعد Nیفتح البار 
)۱۰/۴۴۱.(@
ب و یافر، عابد و فاسق، دوست و دشمن، غرکمسلمان و ی  بردارندهه شامل و در یاسم ھمسا«

و خانه دور و  یکل، خانه نزدیر فامیل و غیر، فامیخ یگانه، سود رسان و بی، ھم وطن و بیخود
 . »شود می …

واهللا يف عون « ن فرموده است:یازمندان چنیمستمندان و ن یاریدر ارتباط با ھم ج اللهرسول  -١

 .)مسلم(@N »العبد يف عون أخيهالعبد ما كان 
 کمکه بندگان در حال یکباشد، تا زمان بندگان می یاریو  کمکخداوند متعال ھمچنان در حال «
 . »باشند انبرادرانش یاریو 

من كان يف « ن آمده است:یاند، چن ردهکت یروا ج اللهو مسلم از رسول  یه بخارکگر ید یثیدر حد

 ».حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته
 ».کند ھر کس که در صدد برآوردن نیاز برادرش باشد، خداوند برای برآوردن نیازش اقدام می«یعنی: 

 جنان از رسول رحمت کیھا و مس وهیردن به بک کمکو مسلم در ارتباط با  یبخار چنین ھم
مجاهد فی سبيل اهللا وأحسبه قال: ـمسكني كالـالساعی عىل األرملة وال«@اند: ردهکت ین روایچن

 . »وكالقائم ال يفرت، وكالصائم ال يفطر
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 ه در قرآن و سنت آمده است.ک یو اجتماع یر صفات اخالقیسا چنین ھم
 

                                                                                                       
ند، ھمانند ک وشش میکن تالش و کیچارگان و مسایوه و بیزنان ب یازھایدر راه بر آوردن ن یسک «

ه فرمودند: ھمانند کنم ک ار و جھاد است، و گمان مییکه در حال پکباشد  در راه خدا می یمجاھد
 یو تنبل یای سست ه ذرهکباشد، بدون آن میام و نماز خواندن یھا در حالت ق ه شبکاست  یسک
 . »ندکش ند، و آن را نمیک ه افطار نمیکاست  یند، و ھمانند روزه دارک



 

 
 

 

 

 

  آداب اسالمی :درس شانزدهم

 .)١(گرانیردن به دکسالم  -۱

                                           
داشته  یه خداوند به مسلمانان ارزانکاست  یژه اسالمیاز آداب و یکیگران یردن به دکسالم  -١

، سوره نساء ۸۶ه یمتعال در آجاد شود. خداوند یا یوند قلبی، و پین آنان الفت، ھماھنگیاست تا ب

ٓ ﴿د: یفرما می وَها ۡو ُردُّ
َ
ۡحَسَن ِمۡنَهآ أ

َ
 ].۸۶[النساء:  ﴾ۗ��َذا ُحّيِيُتم بَِتِحيَّةٖ فََحيُّواْ بِأ

بھتر از آن سالم و ه کبر شما الزم است ای داده شد)  هیه به شما سالم داده شد (ھدکھرگاه «
 ».د)یه در ھمان سطح بدھی(ھد د.ییپاسخ بگورا ه (حداقل) مشابه آن کا آنیرا ت یتح

 :ندپاسخ داد جشان یباشد؟ ا در اسالم بھتر می یزیسؤال شد: چه چ جاز رسول رحمت  یروز
 .)ومسلم یبخارلا(@N»تطعم الطعام وتقرأ السالم عىل من عرفت ومن مل تعرف«
 ».ینکسالم  یشناس و نمی یشناس ه میک یسک، و بر ھر یگران غذا و طعام بخورانیه به دک نیا«

دھد، و انسان  ش مییرده و افزاکجاد ین آنان ایرا در ب یھا، محبت و دوست ردن به انسانکسالم 

ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا وال «فرموده است:  ج اللهسازد. رسول  را به بھشت رھنمود می

 ).مسلم(@N »السالم بينكم تؤمنوا حتى حتابوا أوال أدلكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا
ه کد آورد، مگر آنیمان نخواھید، و ایاوریمان بیه اکد شد، مگر آنیوارد و داخل بھشت نخواھ«
 یزید شما را به چیخواھ ا میید، آینکمحبت  گرید و به ھمد یباشگر را دوست داشته یدیک

و به ھم محبت د داشت! یگر را دوست خواھیدیکد یه ھرگاه آن را انجام دھکرھنمون سازم 
د. (به ھم سالم ینکگر را سالم ین خودتان رواج داده و ھمدیردن را در بکد؟ سالم ینک می

 ».د)ینک
 ای از آداب سالم کردن: گوشه

 د.ینکردن با زبان ھم سالم که ھنگام اشاره کرد، مگر آنکگر سالم یدیکد با اشاره به ینبا -۱
دار شود، در یه از خواب بکرد کبلند چنان سالم  ید با صدایاگر فرِد مقابل خواب است، نبا -۲
ه شخص نشسته آن را بشنود، کای  رد، بگونهکواش سالم یوتاه و ک ین حالت الزم است با صدایا
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 .)١(و چھره باز با مردم (مسلمانان) ییخوش رو -۲

                                                                                                       
رده است کت یرا روا یثیدار نشود. امام مسلم حدیه خواب است از خواب نپرد و بک یسکآن  یول

 . »ئامً ويسمع اليقظانيسلم تسليامً ال يوقظ نا جقد كان النبي «@ه:ک

شخص فقط ، و ندردک دار نمییده را بیه شخص خوابکردند ک چنان سالم می جرم کامبر ایپ«
 ».دیشن دار آن را مییب

يسلم الراكب عىل املايش واملايش عىل القاعد والقليل عىل « ه:کح آمده است یث صحیدر حد -۳

 .)ومسلم یبخار(ال@N»الكبري عىل الصغري «: یت بخاریدر رواN@ »الكثري
 . »ندکبر بزرگ سالم  کوچکاد، و یت زیم بر جمعکت یاده بر نشسته، جمعیاده، پیسواره بر پ«

د: یفرما می ۶۱ه یسنت (مستحب) است. خداوند در سوره نور، آ نردکھنگام ورود به خانه سالم  -۴

ْ  اُ�ُيوتٗ  ُتمَدَخلۡ  فَإَِذا﴿ ٰٓ  َفَسّلُِموا نُفِسُ�مۡ  َ�َ
َ
ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  َ�ِيَّةٗ  أ  ].۶۱[النور:  ﴾َطّيَِبةٗ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ  �َّ

از جانب  کت و پاکه پربرین سالم ھدید، اینکد بر خودتان سالم یتان شدھای ه وارد خانهکھرگاه «
  ».خداوند بخشنده است

تبدؤوا ال «@فرموده است: جرا رسول خدا یند، زکافران سالم کد اول (ابتداء) به یمسلمان نبا -۵

 .)مسلم(@N »اليهود وال النصار بالسالم
 ».دینکان و نصارا اول (قبل از آنھا) سالم نیھودیبه «

إذا .«فرموده است ج اللهرا رسول یز،  »وعليكم«د در جواب گفت: یردند باکآنھا سالم  چهاما چنان

 .)ومسلم یبخار(ال@N»سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم
(و بر   »میکوعل«د: ییردند، شما فقط بگوکتاب) به شما سالم ک(اھل  یان آسمانیروان ادیھرگاه پ «

  ».ن سالم)یشما باد ا
ن ارتباط فرموده است: یدر ا جم، رسول خدا ینکسنت است ھنگام برخاستن از جلسه سالم  -۶

من مجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست األوىل بأحق ـانتهى أحدكم إىل ال إذا «

 .)یترمذالأبوداود و(@N »اآلخرة
ای (مجلس) شد (بر اھل آن مجلس) باید سالم کند، و آنگاه که  ھرگاه یکی از شما وارد جلسه«

خواست از جلسه برخیزد و (آنجا را ترک کند) مجددًا باید سالم کند، زیرا سالم کردن در ابتدای ورود 
 . »ت. (یعنی ھر دو سالم یک منزلت و ارزش دارند)به جلسه سزاوارتر و بر حق تر از سالم پایانی نیس

، یترمذالمفرد، الدب أدر  یبخار(ال@N »تبسمك يف وجه أخيك صدقة«@فرموده است: جرسول الله  -١
 .)گرانیحمد، ابن حبان ودأ

 . »گردد تو محسوب می یای برا در مسلمانت صدقهابری  لبخند و تبسم تو بر چھره«
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 دن.یبا دست راست غذا خوردن و نوش -۳

دن)، و حمد و سپاس یدن (نوشیخوردن و آشام یدر ابتدا» بسم الله «گفتن  -۴
 .)١(تمام) آناان (یپروردگار را گفتن بعد از پا

                                                                                                       
 أن لو ، ال حتقرن من املعروف شيئاً «@به من فرموده است: جه رسول الله کرده کت یروا سأبوذر 

 ).۲/۲۰۲۶مسلم (N@ »طليق بوجهٍ  أخاك تلقي
مشمار، ھر چند  کوچکده است) یه پسندکر (و معروف: آنچه یو خ یکرا از عمل ن یزیچ چیھ«
 . »ینکخوش برخورد  یه با برادر مسلمانت با چھره باز و روک

مذ  جما حجبني النبي «@نند:ک نقل می سر بن عبدالله یو مسلم از جر یبخارگر ید یثیدر حد

 ).هیمتفق عل(@. »أسلمت، وال رآين إالَّ تبسم يف وجهي

چ گاه ینشد و ھ جدار من با رسول خدا یز مانع از برخورد و دیچ چیه مسلمان شدم ھک یاز زمان«
 . »زدند) کردند. (با دیدار من لبخند می مرا ندیدند، مگر آنکه در چھره من لبخند و تبسمی جایشان 

باشد، و  ن مسلمان مییو محبت در ب یو چھره باز و خندان از عوامل الفت و دوست ییخوش رو
ن صفات بد و یروشن بر عدم ا یلیند. و دلیچ ان مسلمانان بر میینه و حقد و توطئه را از مکی

 باشد. ن مسلمانان مییدر بزشت 

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا «@ن فرموده است:یدن چنیدر آداب خوردن وآشام ج اللهرسول  -١

@.)مسلم(@N »رشب فليرشب بيمينه فإنَّ الشيطان يأكل بشامله ويرشب بشامله
دست راستش د با ینوش یزیه چکاز شما غذا خورد با دست راستش بخورد، و آنگاه  یکیھرگاه «

 ».نوشد خورد و ھم می طان با دست چپش ھم مییرا شیبنوشد، ز

 آداب خوردن و آشاميدن:  از ای گوشه
 فرموده است: جشخص است خوردن، رسول خدا  یه جلوکاول نام خدا را بردن، و از آنچه  -۱
 .)ومسلم یبخار(ال@N»يا غالم سمّ اهللا وكل بيمينك وكل مما يليك«
ت یه جلوکپسر (ھنگام خوردن غذا) نام خدا را ببر، و با دست راستت بخور، و از ھر آنچه  یا «

 ».باشد بخور می

 .)یبخار(ال@N»متكئاً  آكل ال إينّ  «@د:یفرما می جه ندادن ھنگام خوردن غذا، رسول الله کیت -۲
 . »خورم ام (غذا) نمی ه دادهکی) تیزیه (به چک یمن در حال«
ند (اگر آلوده شده بود)، سپس آن را بخورد. ک کفتد آن را پایاز دست ب ییغذاچنانچه لقمه  -۳

إذا وقعت لقمة أحدكم فيأخذها فليمط ما كان هبا «@ن ارتباط فرموده است:یدر ا جرا رسول الله یز

 .)مسلم( . »من أذ وليأكلها وال يدعها للشيطان
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ند ک کافتاد آن را بردارد و قسمت آلوده را پان) یاز شما بر (زم یکای از (دست) ھر  ھرگاه لقمه «

 . »ندکطان رھا یش یف شده) و آنرا بخورد، و مبادا آن لقمه را برایثکه ک ی(محل
از حالت  سره یرد. ابوھریبگ یرادیب و اید عیش آماده شده نبایه براک ییو غذا کاز خورا -۴

طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه  جول اهللا رس عاب ما «@ه:کند ک ت مییروا جرسول الله 

 .)ومسلم یبخار(ال@N »تركه

راد نگرفت، اگر نسبت به آن اشتھا و عالقه داشت یب و ایع ییھرگز به غذا جرسول رحمت «
 ».ردک آمد، آن را رھا می خورد، و اگر خوشش نمی می

ه بر انگشتان و ک ییای مواد غذا ده شود (بگونهیسیه ظرف غذا و انگشتان لکسنت است  -۵

إذا أكل «@ن ارتباط فرموده است:یدر ا ججظرف مانده ھدر نرود و خورده شود)، رسول الله 

ها قَ لعِ ها أو يُ قُ لعَ  .)ومسلم یبخار(ال N»أحدكم طعاماً فال يمسح أصابعه حتى يَ
 کده است پایسیه نلک یاز شما غذا خورد (با انگشتان دست)، انگشتانش را تا زمان یکیھرگاه  «
  ».ندکن

@N »إنَّكم ال تدرون يف أيه الربكة«@رده آمده است:کت یه امام مسلم رواکگر ید یثیدر حد
 . »ر استیت و خکشما بر یغذا یجاکو در  یه چه قسمتکد یدان شما نمی «

 و انگشتان سنت است. کدن ظرف خورایسین لیا بنابر

احلمد هللا الذي أطعم وسقى، «@فرموده است: جردن بعد از خوردن غذا. رسول الله کدعا  -۶

 .)أبوداود(@N »ه، وجعل له خمرجاً غَ وَّ وسَ 
ر ھضم آن ینوشاند، و مس یدنیه (به ما) غذا داد، و آشامکاست  ییژه ھمان خدایر و سپاس وکش«

 . »بر آن قرار داد یرده و راه خروجکرا آسان 

من أكل طعاماً فقال احلمد «@فرموده است: ج اللهرده، رسول کت یه أبوداود رواکگر ید یثیدر حد

 . »هللا الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غري حول مني وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه
د، و ین غذا را به من خورانیه اک است ییآن خدابرای د: سپاس یبخورد بگو ییس غذاکھر «

ته باشد، ھر از جانب من در بدست آوردن آن صورت گرف ییرویه تالش و نکرد، بدون آنکام  یروز
 ».شود ده مییره) انجام داده است بخشیه قبًال گناه (گناه صغکآنچه 

احلمد هللا الذي أطعمنا، «رده است: کت ین رواین چنیغذا را ا یانیپا یگر دعاید یثیدر حد یترمذ

  ».وسقانا، وجعلنا مسلمني
گروه مسلمانان قرار رد، و ما را از کرمان یداده و س که به ما خوراکرا  ییسپاس ھمان خدا«

 ».داد



 ٩٥ شرح ارکان اإلسالم

 

الله، و  کرحمیگفته شود:  ید: الحمد لله، و در جواب به ویعطسه زننده بگو -۵

 .)١(مكصلح باليم اهللا ويكدهيد: یسرانجام عطسه زننده در جواب او بگو

                                           
ويقال له: يرمحك @:إذا عطس أحدكم فليقل«@:در ارتباط با عطسه زدن فرموده است جرسول الله  -١

 .)یبخار(ال ».اهللا، وليقل: يغفر اهللا لكم

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿د: یای زد، بگو از شما عطسه یکیھرگاه « د: یگو می یه وک، آنگاه ﴾٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ (خداوند به تو رحم  يرمحك اهللا د:یا دوستش به او بگوید برادر یبا، ﴾٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

ت ی. (خداوند، شما را ھداهيديكم اهللا ويصلح بالكم د:یند) و او ھم (عطسه زننده) در جواب بگوک
 د و سامان دھد).یتان را اصالح نما یارھاکند و احواالت و ک

إنَّ اهللا حيب العطاس ويكره «@اند: ردهکت ین مضمون روایبا ا ج اللهرا از رسول  یثیو مسلم حد یبخار

التثاؤب، فإذا عطس أحدكم ومحد اهللا كان حقاً عىل كل مسلم سمعه أن يقول له: يرمحك اهللا، وأما 

ا تثاءب ضحك التثاؤب فإنَّام هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع فإنَّ أحدكم إذ

ن یداند. بنابرا ازه را ناپسند مییم، عطسه را دوست داشته و خمکیخداوند ح « ».منه الشيطان
شنود  ، را می »الحمد لله«ه ک ید، بر ھر مسلمانیاز شما عطسه زده و الحمد لله بگو یکیھرگاه 

ازه از جانب یخمه کد، ین را بدانیالله، اما ا کرحمید: یه به او بگوکواجب است (سزاوار است) 
تواند آن را دفع  ه میکند، تا آنجا کازه بر او غلبه یه خمکاز شما  یکن خاطر ھر یطان است، بدیش

خندد و  ن عملش به او مییطان به خاطر ایشد، شک ازه مییه خمکاز شما  یکرا ھر یند، زکو رد 
 . »ندک اش می مسخره

ؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم، فليضع العطاس من اهللا والتثا«@آمده است: یگرید یثیدر حد

يده عىل فيه، وإذا قال: آه، آه، فان الشيطان يضحك من جوفه، وإنَّ اهللا حيب العطاس ويكره 

 ینسائال، یترمذ(ال@ ».الرجل: آه، آه، إذا تثاءب، فان الشيطان يضحك يف جوفهقال التثاؤب، فإذا 
 .)گرانیو د لة، أبوداودیوم واللیعمل التاب کدر 

از  یکین ھرگاه یا طان است، بنابریازه از جانب شیم است، و خمکیعطسه از جانب خداوند ح «
د: آه، آه (دھانش را یگو ه میکرا آنگاه یدھانش قرار دھد، ز ید دستش را رویشکازه یشما خم

 خندد، ھمانا خداوند عطسه را دوست داشته و طان از درونش مییند)، شک ازه باز مییخم یبرا
طان در یشد، شکازه بید: آه، آه تا خمیگو ه شخص میکرا ھرگاه یداند، ز ازه را ناپسند مییخم

 . »خندد درونش می
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 . )١(داخل و خارج شدن از مسجدآداب  -۶
 .)٢(آداب ورود و خروج از منزل -۷

                                                                                                       
عطس «@دم:یشن س که گفته است از مالکآورده  یمیتالمان یاز سل یثیو مسلم در حد یبخار

تني؟ قال: إنَّ هذا،  جرجالن عند النبي  تَ هذا ومل تشمّ ت اآلخر، فقال: شمّ ت أحدمها ومل يشمّ فشمّ

 ».محد اهللا، ومل حتمده

از آن دو را داد، و جواب عطسه  یکیشان جواب یعطسه زدند، ا جامبر خدا یدو مرد نزد پ«
: ندفرمود جشان ی؟ ای، و جواب مرا ندادیرا داد اورا نداد، آن شخص گفت: چرا جواب  یگرید
 ».الحمد لله ین مرد گفت: الحمد لله، و تو نگفتیا

 یزیا چی یرده و صورت با دستمالکم که ھنگام عطسه، صدا را کاز آداب عطسه زدن آن است 

كإن إذا « :ردندک ن مییھنگام عطسه چن ج اللهه رسول کث آمده است یگر بپوشاند، در حدید

 .)وأبوداود یترمذ(ال@N »عطس، غطي وجهه بيده او بثوبه وغض هبا صوته

را شان یپوشاندند و صدا ا لباسشان مییشان یزد صورتشان با دستھا ه عطسه میکآنگاه  جشان یا«
 ».ردندک م میک

ھنگام  یباشد. دعا چپ می یراست، و خارج شدن از آن با پا یاز آداب مسجد: داخل شدن با پا -١

والسالم عىل رسول اهللا اللهم افتح يل أبواب بسم اهللا والصالة «@ن است:یداخل شدن به مسجد ا

شوم، و سالم و درود بر رسول خدا، خداوندا! درھای  با نام خدا داخل می« .)مسلم وأبوداود(@N »رمحتك

 . »رحمتت را بر من بگشای
@م:یخوان ن دعا را مییم) و ایبر رون مییچپ را جلو آورده (از در ب یھنگام خروج از مسجد پا

@.)مسلم وأبوداود(@».والصالة والسالم عىل رسول اهللا اللهم إينّ أسألك من فضلكبسم اهللا «
و التماس) فضل و  ی(با زار !  شوم، و درود و سالم بر رسول خدا، خداوندا با نام خدا خارج می«

 ».خواھم تت را مییعنا

 وجلنا وبسم اهللا بسم اهللا« ت شده است:یروا ج اللهن دعا از رسول یا ،ھنگام وارد شدن به خانه -٢

اد یم، و به نام و یتا داخل (وارد) خانه شدیکبه نام خداوند « .)أبوداود(@».خرجنا وعىل ربنا توكلنا
 . »مینک ه میکیل و تکم، و فقط بر پروردگارمان تویشو خدا از آن خارج می

 شود. ن دعا، به افراد و اھل خانواده سالم گفته مییو بعد از خواندن ا

إذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان ال مبيت «@ه:کث آمده است یدر حد

اش شود و خداوند را ھنگام ورودش و زمان  وارد خانه یھرگاه شخص « .)مسلم(@N »لكم وال عشاء
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 . )١(ردن)کآداب رفتن به مسافرت. (سفر  -۸

                                                                                                       
گوید: امشب نه برای شما محل خوابی  شیطان به یاران و ھمراھانش میند، کاد یغذا خوردنش 

 ».، و نه خوراکی جھت شاماست

بسم اهللا، توكلت عىل اهللا وال حول وال قوة «Z@شود ن دعا خوانده مییھنگام خارج شدن از منزل ا

 .)یترمذالأبوداود و(@N»إالَّ باهللا
بجز با  یرو و قدرتیچ نینم، ھک ل میکشوم، و تنھا بر خدا تو اد خدا از خانه خارج مییبه نام و «
 . »ستیخدا ن کمک

لَّ أو «@شود: ن دعا ھنگام خارج شدن از منزل خوانده مییا چنین ھم اللهم إينّ أعوذ بك أن أَضِ

لَ عيلَّ  ْهَ لَ أو جيُ هَ لِمَ أو أُظْلَمَ أو أَجْ لَّ أو أَظْ لَّ أو أُزَ لَّ أو أَزِ  .)وابن ماجه یترمذ(ال@N»أُضَ
گران را یه دکنیفتم، از ایب یگمراھا به یه گمراه بگردانم، کنیبرم از ا خداوندا! به تو پناه می«

ه کا آنیرم، و یه مورد ستم قرار گکا آنیم، یگران ستم نمایه به دکنیا لغزانده شوم، از ایبلغزانم، 
 ».شانده شومک یه به جھل و نادانکا آنیندازم، یب یگران را به جھل و نادانید

اهللا أكرب، اهللا «@گفتند: رفتند، می میه بر شترشان سوار شده و به مسافرت ک یزمان ج اللهرسول  -١

منقلبون، اللهم إنّا ـأكرب، اهللا أكرب. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنّا له مقرنني و إنّا إىل ربنا ل

نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقو ومن العمل ما ترىض، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنّا 

خلليفة يف األهل، اللهم إينّ أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة بُعده، اللهم أنت الصاحب يف السفر وا

 .)مسلم(@N»املنظر وسوء املنقلب يف املال واألهل
له، ین (وسیا یسکو منزه است آن  کبار)، پا ۳س بزرگتر است (کز و ھر یتا از ھر چیکخداوند  «

م، ھمانا ما ین آن را نداشتنترل در آوردکبه  ییه ما تواناکر ما در آورد، حال آنی) را به تسخیسوار
را  یو ھر آن عمل ی، تقویکین سفرمان، نیم، خداوندا! از تو در ایگرد پروردگارمان باز می یبه سو

ن سفر را بر ما آسان و راحت یم، خداوندا! ایطلب م و مییخواھ ات است می یموجب خشنوده ک
در ه ک یھست یسکوتاه گردان،خداوندا! تو تنھا کن و ک یما ط یآن را برا یبگردان، و راه طوالن

، خداوندا! یباش ن در خانواده میی، و تنھا تو سرپرست و جانشیباش میما سفر ھمراه و دوست ن یا
 ییدارا یننده، و بازگشت بد و ناگوار بسوکالت آن، و مناظر زشت و ناراحت کسفر و مش یاز سخت

 ».برم و خانواده، فقط به تو پناه می
 شود: لمات ھم به آن اضافه میکن یر شده، اکذ یم بازگشت از سفر ضمن خواندن دعاھنگا

 .)مسلم(@N»آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون«
م، و تنھا پروردگارمان را یا هنندکعبادت  و نندهکننده، توبه که رجوع کم یگرد باز می یدر حال«

 ».مینک ش مییستا
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 .)١(به آنان ییکآداب رفتار با پدر و مادر و ن -۹
 .)٢(گانیشاوندان و ھمسایبه خو ییکن -۱۰

                                                                                                       
 .)یترمذالحمد و(أ@N»استودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعه«@د:ین بگویم به مسافر چنیمق
 ».سپارم تا مییکارت را به خداوند بزرگ و کنت، امانتت و سرانجام ید«

 .)حمد وابن ماجه(أ@N »استودع اهللا دينك وأمانتك وعاقبة أمرك«@د:ین بگویم چنیمسافر به مق
 ».ندک حفاظت می رده وکع نیه امانتھا را ضاکسپارم  می ییشما را به خدا«

ه انسان را به خداوند کن عبادات و طاعات است یبه پدر و مادر از بزرگتر یکیردن و نکاحسان  -١
ردن و محبت را نسبت به آنان واجب قرار داده شده است، کگرداند، و احسان  می یکمتعال نزد

�َّ َ�ْعُبُدوا إِ�َّ إِيَّاهُ َوقََ� َر�َُّك ﴿@د:یفرما ن میی، سوره إسراء، چن۲۳ه یخداوند متعال در آ
َ
� 

يِْن إِْحَسانًا  ].۲۳[اإلسراء:  ﴾َو�ِالَْواِ�َ
 یر از ویرا غ یزیچ چیس و ھکچ یه ھکرده و دستور داده است کم کن حیپروردگارت چن «

 ».دییو احسان بنما یکیه به پدر و مادرتان نکنیگر اید، و دینکپرستش و عبادت ن

�َْساَن ﴿رده است: کگونه سفارش  نیھا، ا پروردگار به انسان، سوره لقمان، ۱۴ه یو در آ يَْنا اْ�ِ َوَوصَّ
يَْك إَِ�َّ الْمَ  ِن اْشُكْر ِ� َولَِواِ�َ

َ
ُه َوْهًنا َ�َ وَْهٍن َوفَِصاُ�ُ ِ� َ�َمْ�ِ أ مُّ

ُ
يْهِ َ�َلَتُْه أ [لقمان:  ﴾١٤ِص�ُ بَِواِ�َ

و احسان  یکیه به آنھا نکم (یردکحق پدر و مادرشان سفارش  ی بارهھا در انسان یبه تمام« ].۱۴
را از  یرده است و بعد از دو سال وکگر حمل ید یبه حالت حالتیه او را از کژه مادر ید)، بوینک
ر و که شکنیگر ایو ضعفش افزوده شده است، و د یه ھر روز بر ناتوانکگرفته تا آن ر دادن بازیش

تمامی مخلوقات به سوی من  د) بازگشتین را بدانیاور، (ایب یه جاسپاس من و پدر و مادرت را ب
فر خواھم کید شما را به یاورین یچنانچه حق من و حق پدر و مادرتان را به جا یعناست. (ی
 رساند).

أي العمل أحب إىل اهللا؟ قال الصالة عىل «@دم:یپرس جد: از رسول الله یگو می سعبدالله بن مسعود 

 .)ومسلم یبخارلا(@N »أي؟ قال: بر الوالدين، قلت ثم أي: قال اجلهاد يف سبيل اهللاوقتها، قلت ثم 

فرمودند: خواندن نماز در  جشان یر اعمال محبوب تر است؟ اینزد خداوند از سا یچه عمل«
و محبت به پدر و مادر. سرانجام  یکیفرمودند: ن جشان ی؟ ایگر چه عملیوقتش. سپس گفتم: د

 ».ردن در راه خداکفرمود: جھاد  جشان ی؟ ایگر چه عملیگفتم: د
. سازد گرداند، و از جھنم دور می به بھشت نزدیک می گان، انسان رایشاوندان و ھمسایبه خو یکین -٢

بگرداند، و از  یکه انسان را به بھشت نزدکخبر بدھد  یزیچ ازه کده شد یپرس جاز رسول الله 

اهللا وال ترشك به شيئاً، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، تعبد «@فرمود: جشان ید، ایدوزخ دور نما

 .)ومسلم یبخار(ال ».وتصل الرحم
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 .)١(آداب برخورد و رفتار با سالمندان -۱۱
 .)٢(انکودکبا  یشفقت و مھربان -۱۲

                                                                                                       
ط و حاالتش به ی، و نماز را با شراینگردان یکرا با او شر یزیچ چی، و ھینکفقط الله را پرستش «
ت را برقرار ا یلی، (ارتباط فامیآور ی، و صله رحم را به جایات اموالت را بدھک، و زیدار یپا
 )».ینکو محبت  یکیرده، و به آنان نک

است.  یرزنان) از آداب مھم اسالمیرمردان و پیداشتن افراد سالمند (پ یاحترام گذاشتن و گرام -١

@N»ليس منّا من مل يرحم صغرينا، ويعرف رشف كبرينا« فرموده است: بارهن یدر ا جرسول الله 
 .)یترمذالأبوداود و(
گاه و حق بزرگان مان را یان ما رحم و شفقت نداشته باشد، و منزلت و جاکودکه به کس کھر  «

 ».ست، (از روش و سّنت ما خارج است)ینشناسد، از ما ن
و  یار مھربان بوده و به نرمیان بسکودکبا  ج اللهشود. رسول  ن بخش ھم مییشامل ا ۹۸ح یتوض -٢

رده و ک یباز طالب  یبن اب یعل ن پسرانیردند. با حسن و حسک محبت با آنھا برخورد می
ن موارد از یردند، و امثال اک شان حمل مییھا هشان ینب (دخترشان) را در نماز بر رویامامه پسر ز

 ر شده است.کشان ذیا

لون الصبيان؟ بِّ قَ تُ أفقال:  ججاء أعرايب إىل النبي «@ه:کرده است کت یروا لشه ین عایام المؤمن

@.)یبخارلا(@.»ملك لك أن نزع اهللا من قبلك الرمحةأ: أوَ جفام نقبلهم، فقال النبي 
ه کما  ید؟! ولیبوس ھا را می هان و بچکودکا شما یآمد و گفت: آ جامبر ین نزد پیه نشیباد یعرب «

ه خداوند شفقت و کفرموده: حال  جامبر رحمت یم! پیبوس ان مان را نمیکودکفرزندان و 
 ».نم؟کتوانم با تو ب ار میکچرده است، کرا از قلبت خارج  یمھربان

سبيّ فإذا امرأة من السبى حتلب ثدهيا  ج النبي عىل قدم «@ه:کرده است کت یروا سخطاب العمر بن 

: أترون هذه جتسقي، إذا وجدت صبياً يف السبى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي 

تطرحه، فقال: هللا أرحم بعباده من هذه طارحة ولدها يف النار؟ قلنا: ال وهي تقدر عىل أن ال 

ه کبود  یران زنین اسیان ایآمدند، در م جامبر ینزد پ یر جنگیاس یتعداد « .)یبخارلا(@».بولدها
ران یان اسی) را در می(نوزاد کیودکنوشاند، و ھر گاه  ان) میکودکد و (به یدوش ش را مییھا هنیس

داد. (با دیدن این منظره) پیامبر  گرفت و به وی شیر می در آغوش می  به گرمیرا فاصله او د، بال ید می
اندازد؟ یان آتش بین زن، فرزندش را در مید اینکرده و قبول کد باور یتوان ا مییفرمود: آ جاکرم 

 جاندازد. سپس رسول خدا یان آتش بیتواند فرزندش را در م م: نه (ھرگز) او اصًال نمییگفت
 ».است ن زن به فرزندشیاز اتر  مھرباننسبت به بندگانش ًا خداوند نیقیفرمود: 
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 .)١(دھد د مییجد یفرزند یه خداوند به وکسیکگقتن به  یکتبر -۱۳
 .)١(گفتن به عروس و داماد ھنگام ازدواج یکتبر -۱۴

                                                                                                       
يقول: جعل اهللا الرمحة مائة جزء فأمسك  جسمعت رسول اهللا «@ه:ک ندک ت مییروا سره یابوھر

عنده تسعة وتسعني جزءاً وأنزل يف األرض جزءاً واحداً، فمن ذلك اجلزء يرتاحم اخللق حتى ترفع 

گفت:  ه میکدم یشن ج اللهاز رسول « .)یبخارلا(@. »الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه
ود و نه قسمت آن را نزد خودش نگه م، رحمت را صد قسمت قرار داده است، و نکیخداوند ح

ه مخلوقات کقسمت، آن است  یکن فرستاده است، آن یزم یقسمت آن را رو یکداشته، و تنھا 
دارد تا  اش بر می رهک یه اسب ُسّمش را از روکگر رحم و شفقت دارند، تا آن حد یدیکنسبت به 

 . »برسد یبیمبادا به او آس

يأخذين فيقعدين عىل فخذه ويقعد احلسن عىل  جكان رسول اهللا «@روایت است که: س از اسامه بن زید

مرا  ج اللهگاھی رسول « .)بخاری(ال@».فخذه اآلخر ثم يضمهام ثم يقول: اللهم ارمحهام فإينّ أرمحهام
گرش یران د یطالب) را رو یبن اب یگذاشت و (حسن بن عل رانش می یگرفت و بر رو می
ن، و با کن دو رحم یگفت: خداوندا! به ا چسباند و می ھم می آنھا را به یگذاشت، سپس ھر دو می

 . »ز آنان را دوست دارمیآنھا مھربان باش، من ن
را یاست، ز یدھد از آداب اسالم می یدیه خداوند به آنان فرزند جدکای  گفتن به خانواده یکتبر -١

ن ین چنیا ج اللهآورد. رسول  مسلمانان به ارمغان می یرا برا یتولد فرزند مسّرت و شادمان

قل: بورك لك يف املوهوب، وشكرت «@دادند: ارانشان آموزش مییگفتن را به مسلمانان و  یکتبر

 ).مسلم(@».الواهب، وبلغ رشده، ورزقت بره
رگزار کن نوزاد، شیت بدھد، به سبب اکر و بری) به تو خکودکن موھبت (یبگو: خداوند در ا«
ه از آن کند ک، خداوند آن را چنان رشد دھد و بزرگ رده استکه آن را به تو عطا کداوند باش خ
 . »ینیبب یکیر و نیخ

 .)طبرانی با سندی حسن(ال@».ج حممد أمة وعىل عليك مباركاً  اهللا جعله قل «@در روایت دیگر آمده است:
 ».بگرداند کمبار یتو و امت محمد ین نوزاد را برایبگو: خداوند ا«

بارك اهللا لك وبارك عليك وجزاك اهللا خرياً، أو «@د:یه صاحب نوزاد در جواب بگوکمستحب است 

 .)۲۳۸ار، ص کاألذ(@N »رزقك مثله وأجزل اهللا ثوابك، ونحو هذا
د: خداوند مانند یه بگوکا آنیند، کب یر نصیت بدھد، و پاداش خکر و بریتو خ یخداوند بر تو و برا«
 ».ن دعاھاید و امثال ایار نمایامل و بسکبدھد، و پاداشت را یوزن به تو ریا
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 .)٢(شود ت گفته مییرد، تسلیم ا دوستانش مییان یکه از نزدک یسکبه  -۱۵
 .)٣(کدن و پوشایآداب لباس پوش -۱۶

                                                                                                       
بارك اهللا لك وبارك عليك وجعل بينكام «@ن گفته شود:یند چنک ه ازدواج میک یسکسنت است به  -١

 .)وابن ماجه یترمذالأبوداود، (@N»يف خري
ر با ھم جمع یو محبت و خ یکید، و شما را به نیر عطا نمایت و خکتو و بر تو بر یخداوند برا

 ».بگرداند

اللهم إينّ أسألك خريها وخري ما جبلْتها عليه وأعوذ بك من « د:ین بگویداماد به ھمسر خود چن

 .)أبوداود وابن ماجه(@. »رشها ورش ما جبلْتها عليه
خواھم، و به تو از شر او، و شر  می یه در سرنوشتش قرار دادکر آنچه یر او، و خیخداوندا! از تو خ«

 ».برم پناه می یه در سرنوشتش قرار دادکھر آنچه 

بسم اهللا، اللهم جنبنا الشيطان، «@ن دعا را بخواند:یزش با ھمسرش، سنت است ایمرد ھنگام آم

 .)ومسلم یبخار(الN@ »وجنب الشيطان ما رزقتنا
مان یه روزکطان را از آنچه یش چنین ھمدار، و طان را از ما دور بیاد خدا، خداوندا! شیبا نام و «
 ».ای دور دار ردهک

إنَّ هللا ما أخذ وهللا ما أعطى وكل يشء «@ن گفت:یھنگام وفات پسرش به دخترش چن جرسول الله  -٢

 Ia€·‹éflÎ@âbÇjHN@.»ولتحتسب فلتصرب ، ىعنده إىل أجل مسم

ز در نزد او تا یآنچه را داده است، و ھر چھمانا از آن خداست آنچه را گرفته است، و از آن اوست «
د پاداش یت از خداوند انتظار واما ییباکین شیو به خاطر ا ینکد صبر یاست، پس با ینیزمان مع

 ».یداشته باش
را یمتر، زکشتر و نه یه وجود ندارد، نه سه روز، و نه بیبر تغر ینیعت اسالم زمان و حد معیدر شر
 ت گفتند.یتسل جطالب  یبعد از سه روز به خانواده جعفر بن اب ج اللهرسول 

احلمد هللا الذي كساين هذا الثوب، ورزقنيه من غري «@ن دعا خوانده شود:یدن لباس ایھنگام پوش -٣

 .)وابن ماجه یترمذالأبوداود، (@N»حول مني وال قوة
داد، بدون  یبه من روز ن لباس را بر من پوشاند، ویه اکرا سزاوار است  ییسپاس ھمان خدا«
 ».از جانب خودم یو قدرت ییچ توانایھ

اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه أسألك «@شود: ن دعا خوانده میید ایدن لباس نو و جدیھنگام پوش

 .)یترمذالأبوداود و( ».من خريه وخري ما صنع له وأعوذ بك من رشه ورش ما صنع له
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 .)١(ردن و در آوردن آنکفش پاکآداب  -۱۷

                                                                                                       
رش، و ی، و از خیا هدین لباس را بر من پوشانیه اک یتن تو ھسیژه تو است، و ایخداوندا! سپاس و«
ه به خاطر کخواھم، و به تو از شر آن، و شر ھر آنچه  ه به خاطر آن دوخته شده میکر ھر آنچه یخ

 ».برم آن دوخته شده است پناه می

 .)یترمذ(ال گفته شود. »بسم اهللا« رون آوردن لباسیھنگام ب
نند آن را در ک یند، و سعید به آنھا عمل نمایه مسلمانان باکاست  یآداب فراوان ین اسالم داراید

حاجت)، آداب مسجد،  یت الخالء (قضایعمل بپوشانند، مانند: آداب ب ی هجام شان روزمّره یزندگ
دار از یھا، آداب د هوچکھا و  ابانیت، آداب عبور از خیترب م ویماران، آداب تعلیآداب مالقات از ب

 ث آمده است.یبزرگ فقه و حد یتابھاکه در ک یگرید یشاوندان، و آدابیدوستان و خو

إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمني، وإذا نزع فليبدأ «@ن ارتباط فرموده است:یدر ا جرسول الله  -١

فش به پا کاز شما  یکیھرگاه  « .)یبخارلا(@N»بالشامل، لتكن اليمنى ألوهلام تنعل وآخرمها تنـزع
فش کد یند، اول باکآورد، از چپ شروع  رون مییه از پا بکند، و آنگاه کاست شروع ند، اول از رک
 ».، از پا در آوردرا د، و آخر ھم آنیشرا پوراست  یپا

@N»ال يميش أحدكم يف نعل واحدة، ليُحفهام مجيعاً أو ليُنعلهام«@فرموده است: ج اللهرسول 
فش کا ھر دو را یرده، و کا ھر دو پا را برھنه یفش راه نرود، ک یکاز شما با  یکچ یھ« .)یبخار(ال

 ».بپوشد



 

 
 

 

 

 

 و گناهان کز از شریپره :درس هفدهم

ت کو ھال یآنھا را سبب نابود ج اللهه رسول کره یبکموارد ھفت گانه گناھان 
 ده است:یانسان نام

 .)١(گرفتن) یکرا با خدا شر یسکآوردن به خدا. ( کشر -۱

                                           
ِ ﴿@دارد: خداوند متعال از زبان لقمان حکیم چنین بیان می -١ َْك لَُظلٌْم  يَا ُ�َ�َّ َ� �ُْ�ِْك بِا�َّ إِنَّ الّ�ِ

 ].۱۳[لقمان:  ﴾َعِظيمٌ 
 ».بزرگ است اریبس یستم کرا شریاور، زین کم، ھرگز به خداوند متعال شرزیعز پسر یا«

�ُْتْم َ�ْعلَُمونَ ﴿@د:یفرما ن مییسوره بقره چن ۲۲ه یخداوند در آ چنین ھم
َ
نَْداًدا َو�

َ
� ِ  ﴾فََ� َ�َْعلُوا ِ�َّ

 ].۲۲[البقرة: 
د یدان ه میکد، حال آنیتا قرار ندھیکخداوند  یز را ھماورد و ھمتایچ چیا ھیس و کچ ین ھیبنابرا«

 ».باشد می یکشر یھمتا و ب یخداوند متعال ب

أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟ قالوا بىل يا «Z@دیفرما ن میین گناه چنیبزرگتر ادر ارتباط ب ج اللهرسول 

 .)مسلمو یبخار(ال@.»…رسول اهللا، قال: اإلرشاك باهللا 

گاھیاز بزرگتررا ا شما یآ« فرمود: با  جشان یرسول خدا، ا ی، أیبدھم؟ گفتند: بل ین گناه آ
 ».ن گناھان استیگرفتن، از بزرگتر یکرا شر یزیا چی یسکخداوند متعال 

 فرمود: جشان یباشد: ا می کبزرگ و خطرنا یلی، خیسؤال شد: چه گناھ جاز رسول خدا  یروز
 .)ومسلم یبخارلا( ».أن جتعل هللا نداً وهو خلقك«
 دهیآفره تو را که تنھا اوست کی حالدر ، یقرار دھ یکیتا، ھمتا و ھماورد و شریکخداوند  یبرا«

 ».است

َك بِهِ َوَ�ْغفُِر ﴿@بخشد. ه خداوند ھرگز آن را نمیکاست  یتنھا گناھ کشر ْن �ُْ�َ
َ
َ َ� َ�ْغفُِر أ إِنَّ ا�َّ

 ].۴۸[النساء:  ﴾َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن �ََشاءُ 
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 .)١(یو ساحر یجادوگر -۲
 . )١(رده است) مگر به حقکرا خداوند آن را حرام یشتن انسان (زک -۳

                                                                                                       
گر یگناھان دد، و یآورده شود آن را نخواھد بخش که به ذات و صفاتش شرکنیخداوند متعال، از ا«
 ».بخشد ه بخواھد میکس کھر  یرا برا کر از شریغ

ِ ﴿@د:یفرما گرداند. خداوند متعال می انسان را از دخول به بھشت محروم می کشر َمْن �ُْ�ِْك بِا�َّ
َواهُ ا�َّارُ 

ْ
ُ َعلَيْهِ اْ�َنََّة َوَمأ َم ا�َّ نَْصارٍ  َ�َقْد َحرَّ

َ
الِِمَ� ِمْن �  ].۷۲مائدة: [ال ﴾َوَما لِلظَّ

بھشت را حرام  یم بر وکیسازد، خداوند ح یکرا شر یزیا چی یسکتا، یکه با خداوند کس کھر «
ه در آنجا کد) ین را بدانیدھد، (و ا گاھش را در آتش سوزان جھنم قرار مییگرداند، و جا می

 ».ای ندارند دھنده یاریچ یان ھکاران و مشرکستم
ن ی، سوره بقره چن۱۰۲ه یگردد، در آ به خداوند محسوب میفر کق یو سحر از مصاد یجادوگر -١

ْحرَ ﴿@آمده است: يَاِطَ� َ�َفُروا ُ�َعلُِّموَن ا�َّاَس الّسِ  ].۱۰۲[البقرة:  ﴾َوَما َ�َفَر ُسلَيَْماُن َولَِ�نَّ الشَّ
ه به کافر گشتند، حال آنکه کطانھا بودند ین شیافر نگشت، اما اکمان به خداوند متعال یسل«

 ».دادند مردم سحر را آموزش می
د و ییه به نزد جادوگران و ساحران بروند و سخنانشان را تأکھا) حرام است  بر مسلمانان (انسان

 ندیق بنمایتصد

@».ثالثة ال يدخلون اجلنة: مدمن مخر وقاطع رحم ومصدق بالسحر«@فرموده است: جرسول خدا 
 .)مکحاالحمد و(أ
ه صله رحم را قطع کآن -۲شراب خوار معتاد  -۱شوند.  نمیه وارد بھشت کسه گروه ھستند «

د و ییو جادوگران را تأ یسحر و جادوگره ک یسک -۳گسلد)  را از ھم می یلیند (ارتباط فامک می
 ».ندک ق مییتصد

من أتى عرافاً فسأله عن يشء فصدقه بام «@ن فرموده است:یران چنیدر ارتباط با فالگ جرسول الله 

 .)حمدأمسلم و( ».له صالة أربعني يوماً يقول مل تقبل 
ر و جادوگر را یبپرسد و پاسخ آن فالگ یزیچ یبرود و از و یر و جادوگریس به نزد فالگکھر «
 ».رفته نخواھد شدیند، چھل روزش نماز پذکق ید و تصدییتأ

N@»جمن أتى كاهناً فصدقه بام يقول فقد كفر بام أنزل عىل حممد «@فرموده است: جچنین رسول الله  ھم
ه او ک) برود و آنچه را ییشگوی، پی(جادوگر یاھنکس به نزد کھر  « .)گرانیحمد ودأأبوداود، (

 ».ده استیافر گردکنازل شده  جه بر محمد کنًا به آنچه یقیند، کد ییق و تأید، تصدیگو می
فر کق ین مصادیتر ن عمل از بزرگیا ورده، کب یذکقرآن را ت یه وکث بدان معنا است ین حدیا

 است.
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 .)٢()ی(نزول خوارربا دادن و گرفتن  -۴
 .)٣(مانیتیردن اموال کمال یخوردن و پا -۵

                                                                                                       
َوَمْن َ�ْقتُْل ُمْؤِمنًا ﴿@فرماید: نساء میال، سوره ۹۳خداوند متعال در ارتباط با کشتن انسانھا در آیه  -١

 
َ
ُ َعلَيْهِ َولََعنَُه َوأ ا �ِيَها وََغِضَب ا�َّ  ].۹۳[النساء:  ﴾٩٣َعدَّ َ�ُ َعَذابًا َعِظيًماُمتََعّمًِدا فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِ�ً

ه ک یقصد به قتل برساند، تنھا پاداشش جھنم است، در حالبه و  اً را عمد یه مؤمنک یسکھر «
ن قرارش یرد، و مورد نفریگ خشم می یماند، و خداوند متعال بر و بصورت جاودان در آن می

 ».سازد میا یمھ یو یار بزرگ برایبس یدھد، و عذاب می

إذا التقى املسلامن بسيفيهام فالقاتل واملقتول يف النار، «ن ارتباط فرموده است: یدر ا ج اللهرسول 

بخاري لا(@».قيل يا رسول اهللا هذا القاتل، فام بال املقتول؟ قال: إنَّه كان حريصاً عىل قتل صاحبه

 .)ومسلم
 ینند، قاتل و مقتول ھر دوکشان) با ھم برخورد  شان (سالحیرھایچنانچه دو مسلمان با شمش«

ه قاتل است (به سبب کن شخص یرسول خدا، ا یآنھا در آتش جھنم خواھند بود. گفته شد: ا
را یشان فرمود: زیگر چرا مقتول به جھنم برود؟! ایشتن برادر مسلمانش در جھنم است) اما دک

 شته شود).که کآنص بود. (قبل از یشتن دوست مسلمانش حرکز بر یمقتول ن

َ َوَذُروا َما ﴿ رده است:کف یتوص کن خطرنایخداوند متعال ربا را چن -٢ ِيَن آَمُنوا ا�َُّقوا ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ِ َورَُسوِ�ِ  ٢٧٨بَِ�َ ِمَن الّرَِ�ا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِ�َ  َذنُوا ِ�َْرٍب ِمَن ا�َّ
ْ
-۲۷۸ [البقرة: ﴾فَإِْن لَْم َ�ْفَعلُوا فَأ

۲۷۹.[@
د رھا یریگ ه از ربا اضافه میکد، و ھر آنچه ینکشه یرا پ یالھ ید، تقوایا همان آوردیه اک یسانک یا«
د با خدا و رسولش یردکن کن عمل را ترید، اما چنانچه ایمان ھستید، اگر اھل اینک کتر ورده ک

 ».دیاعالن جنگ دھ

ِينَ ﴿@ن آمده است:یسوره بقره چن ۲۷۵ه یو در آ ِي  ا�َّ ُ�لُوَن الّرَِ�ا َ� َ�ُقوُموَن إِ�َّ َكَما َ�ُقوُم ا�َّ
ْ
يَأ

يَْطاُن ِمَن الَْمّسِ    .]۲۷۵[البقرة:  ﴾َ�َتَخبَُّطُه الشَّ
شان بر نخواھند خواست، مگر یامت از قبرھایق یرند) فردایگ خورند (ربا می ه ربا میک یسانک«

 ».قرار گرفته و سرگردان استطان یھای ش لهیب و حیر فریه تحت تأثک یسکھمانند 

 .)یترمذالمسلم و(@».لعن اهللا آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه«@فرموده است: جرسول الله 
رده کن یسنده ربا، را لعنت و نفریل)، شاھد ربا، و نوکیخداوند متعال، خورنده ربا، ضامن ربا (و«

 ».است

ُ�لُوَن ﴿@د:یفرما ن مییمان چنیتیت حقوق و اموال یخداوند متعال در ارتباط با رعا -٣
ْ
ِيَن يَأ إِنَّ ا�َّ

ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِِهْم نَاًرا
ْ
ْمَواَل اْ�ََتاَ� ُظلًْما إِ�ََّما يَأ

َ
 ].۱۰[النساء:  ﴾١٠َوَسَيْصلَْوَن َسعًِ�ا أ
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 .)١(ردن)کدان جنگ. (پشت به دشمن یفرار از م -۶
 .)٢(دامنکتھمت زدن (نسبت دروغ) به زنان مؤمن و پا -۷

                                                                                                       
ست ین نینند) جز اک مال مییخورند (و پا ستم و به ناحق می یمان را از رویتیه اموال ک یسانک«
 ».ھم در آتش دوزخ وارد خواھند شد یبرند، و بزود شان فرو مییمھاکآتش سوزان را در شه ک

ز است در یر بود جایم، فقیتیِم یستم حرام است، اما اگر سرپرست و ق یمان از رویتیخوردن مال 
استفاده تواند از آن  میرا ش ا یبًا مزد سرپرستیند. تقرکم استفاده یتیاز اموال  یاز واقعیحد رفع ن

ُ�ْل بِالَْمْعُروف﴿@د:یفرما . خداوند متعال میدینما
ْ
 ].۶[النساء:  ﴾َوَمْن َ�َن فَقًِ�ا فَلَْيأ

تواند در مقابل سرپرستیاش در حد متعارف  ر باشد، مییم فقیتیماِن یس از سرپرستان و قکو ھر  «
 ».دیاق نمازاز اموال او ارت

َوَمْن يَُولِِّهْم يَوَْم�ٍِذ ُدبَُرُه ﴿ د:یفرما ن میی، انفال چن۱۶ه یآدان جنگ در یز از میخداوند درباره گر -١
َواهُ َجَهنَّمُ 

ْ
ِ َوَمأ ا إَِ� فَِئٍة َ�َقْد بَاَء بَِغَضٍب ِمَن ا�َّ ً ْو ُمَتَحّ�ِ

َ
 ﴾١٦َو�ِئَْس الَْمِص�ُ  إِ�َّ ُمَتَحّرِفًا لِقَِتاٍل أ

 ].۱۶[األنفال: 
ق یرد، به تحقکگرداند و پشتش را به دشمن  یاز آنھا رو دان جنگ)یس در آن روز (مکو ھر «
است، مگر  یگاھش جھنم است، و چه بد سرانجامیبه خشم خدا آورده است، و تنھا جا یه روک
ملحق  یگریدی  هخواھد به دست ه میکا آنیگردد،  ار مییکپ یبرا یه بدنبال فرصت مناسبک یسک

 ».شود
ه مسلمانان ک یباشد، آن ھم درست زمان ره مییبکاز گناھان  دان جنگیز و فراز از مین گریا بنابر

ن است منجر به کمم ین عمل ویرا ایباشند، ز می یار صف بسته و مشغول جھادیکپ یبرا
واجب  یابد، جھاد بر ویس در صحنه جنگ حضور کن خاطر ھر یست مسلمانان گردد. بدکش

 گردد. می
مبّرا  یو زشت ییه از ھر رسواکدامن  کنسبت دروغ و افترا بستن به زنان مؤمن شوھردار و پا -٢

ِيَن يَْرُموَن ﴿@د:یفرما ره است. خداوند متعال مییبکگناه  یق اصلیاز مصاد یکیھستند،  إِنَّ ا�َّ
�َْيا َواْ�ِخرَ   ].۲۳[النور:  ﴾٢٣ةِ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ الُْمْحَصَناِت الَْغافَِ�ِت الُْمْؤِمَناِت ُلعُِنوا ِ� ا�ُّ

گاه و مؤمن را ھدف تھمک یسانکق یبه تحق« دھند، در  یش قرار میخو یھا ته زنان شوھردار ناآ
آنان فراھم  یبزرگ برا یرند، و در آخرت ھم عذابیگ ن و لعنت قرار مییا و آخرت مورد نفریدن

 ».باشد می

ْرَ�َعةِ ُشَهَداَء ﴿@است:سوره نور آمده  ۴ه یدر آ چنین ھم
َ
تُوا بِأ

ْ
ِيَن يَْرُموَن الُْمْحَصَناِت ُ�مَّ لَْم يَ� َوا�َّ

ةً  وُهْم َ�َما�َِ� َجْ�َ  ].۴[النور:  ﴾فَاْجِ�ُ
دھند، اگر چھار  یش قرار میخو یھا تدامن و محصنه را ھدف و آماج تھم که زنان پاک یسانکو«  

 ».دیانه بزنیرا ھشتاد ضربه تازاورند، آنان یش نین تھمت خویگواه بر ا
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ِيَن يُْؤُذوَن الُْمْؤِمنَِ� َوالُْمْؤِمَناِت بَِغْ�ِ َما ﴿@ن آمده است:ی، سوره احزاب ھم چن۵۸ه یو در آ َوا�َّ

 ].۵۸[األحزاب:  ﴾٥٨اْكتََسُبوا َ�َقِد اْحَتَملُوا ُ�ْهَتانًا ��ًْما ُمبِيًنا
 یھا آزارند، و با تھمت ند میا هه انجام ندادکبب آنچه ه مردان و زنان مؤمن را به سک یسانکو «

ب کار را مرتکآش یو گناھ کخطرنا یه تھمتکن را بدانند) ینند (اک ش ناراحتشان مییخو
 ».ندا هشد

ِيَن ﴿@دھد: پروردگار مھربان اجازه تمسخر و استھزاء را به مؤمنان نمی یه حتکتا آنجا  َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ْن يَُ�نَّ آَمُنوا َ� 
َ
ْن يَُ�ونُوا َخْ�ًا ِمنُْهْم َوَ� �َِساٌء ِمْن �َِساٍء َعَ� أ

َ
�َْسَخْر قَوٌْم ِمْن قَْوٍ� َعَ� أ

ا ِمنُْهنَّ  لَْقاِب  َخْ�ً
َ
�ُْفَسُ�ْم َوَ� َ�َنابَُزوا بِاْ�

َ
يَمانِ  َوَ� تَلِْمُزوا � َوَمْن لَْم  بِئَْس اِ�ْسُم الُْفُسوُق َ�ْعَد اْ�ِ

الُِمونَ  َ�ُتْب  ولَ�َِك ُهُم الظَّ
ُ
ّنِ إِ�ْمٌ  ١١فَأ ّنِ إِنَّ َ�ْعَض الظَّ ِيَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثًِ�ا ِمَن الظَّ َها ا�َّ ُّ�

َ
َوَ�  يَا �

ُسوا َوَ� َ�ْغَتْب َ�ْعُضُ�ْم َ�ْعًضا ِخيهِ َميًْتا فََكرِْهُتُموهُ  َ�َسَّ
َ
ُ�َل َ�َْم أ

ْ
ْن يَأ

َ
َحُدُ�ْم أ

َ
ُ�ِبُّ أ

َ
َوا�َُّقوا  �

 َ اٌب رَِحيمٌ  ا�َّ َ تَوَّ @.]۱۲-۱۱[الحجرات:  ﴾١٢إِنَّ ا�َّ
ه آنھا کد ید، شایگر را مسخره نماید یاز شما، گروھ ید، مبادا گروھیمان آورده ایه اک یسانک یا«

رند، یگر را از زنان به باد تمسخر بگیننده بھتر باشند، و مبادا از زنان، گروه دکاز گروه مسخره 
د، و یریراد نگیرده و اکن ییبجویگر عیدیکننده بھتر باشند، و از کد آن گروه، از گروه مسخره یشا

ه به کاست  یار بدین عمل بسید) اینزن کد. (به ھم ماریزشت و ناروا بدھ یھا مبادا به ھم لقب
اند) ن را بدیند (اکن رفتار توبه نیاز ا یسکزشت داده شود. و اگر  یمان، لقبھایبعد از ا یشخص

 یاریبس ید از گمانھایا همان آوردیه اک یسانک ی. ااستاران کظالمان و ستمزمره ی ه از ک
بت از یباشد، و ھرگز بدنبال تجسس و غ ن گمانھا و حدسھا، گناه مییاز ا یاریرا بسید، زیزیبپرھ

بخورد، ه مرده است ک یاز شما دوست دارد گوشت برادرش را در حال یکا ھر ید، آیگر نباشیدیک
ار ید، ھمانا او بسینکشه یرا پ یالھ ین تقوایداند، بنابرا ار زشت و ناپسند مییار را بسکن یقطعًا ا
 ».ر و بخشنده استیتوبه پذ

بالزنا أقيم عليه احلد يوم القيامة إالَّ أن  ةمن قذف مملوك«@ن ارتباط فرموده است:یدر اج اللهرسول 

 .)ومسلم یار(البخ@N»يكون كام قال
ه کنیامت بر او حد اجرا خواھد شد، مگر ایند، در روز قکزش را متھم به زنا ینکا یس برده کھر «

 ه گفته است).کگونه باشد  راست گفته باشد. (و ھمان
با ھم نخواھند  یچ اختالفیسان ھستند، و ھیک یامت بردگان با آزادگان ھمگیرا در روز قیز

 .یداشت، مگر به تقو
فرموده  ج اللهد. رسول یگران حفاظت نماید زبانش را از تھمت و قذف دیادر ھر صورت مسلمان ب

 .)ومسلم یبخار(ال@NCاملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده«@است:
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 ره: یبکگر از گناھان ید یموارد
 .)١(از پدر و مادر و آزار آنان ینافرمان -۱

                                                                                                       
 ».ر مسلمانان از زبان و دستش در امان و سالمت بمانندیه ساکاست  یسکمسلمان «

املؤمن للمؤمن « دارد: ان مییرا ببا ارتباط مسلمانان یار زیگر، بسید یانیدر ب جرسول الله 

 .)ومسلم یبخار(ال@N»وشبك بني أصابعه ـ -كالبنيان يشد بعضه بعضاً 
م کگر را محید یاز آن، قسمت یه قسمتک(استوار) است  یمؤمن ھمانند ساختمان یمؤمن برا«

 ».ش را در ھم پنجه زدندیانگشتان خو جشان یان حالت آن) ایب یند (و براک می

N@»ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه«ن فرموده است: یچن جشان یگر اید یانیو در ب
 .)ومسلم یبخار(ال
خودش دوست  یشود) مگر آنچه را برا امل نمیکمانش یآورد (ا مان نمییاز شما ا یکچ یھ«

 ».برادرش ھم دوست بدارد و بپسندد یدارد، برا می
دارد:  ان میین بینچنیگر ایدیکفه مسلمانان را نسبت به یوظ ج اللهگر رسول ید ییو در جا

املسلم أخو املسلم ال حيقره وال خيذله وال يسلمه، بحسب امرئ من الرش أن حيقر أخاه املسلم، كل «

 .)ومسلم یبخار(ال@N»املسلم عىل املسلم حرام دمه وماله وعرضه
سازد، و او را  ند، خوارش نمیک ر نمییو تحق کوچکگر است، او را ید یمسلمان برادر مسلمان«

ه برادر مسلمانش را کاست  یافکن اندازه شر یھر شخص ھم یندش، براک م (دشمن) نمییتسل
 .»ش حرام استیاش، و آبرو ییگر، خونش، داراید یند. ھر مسلمان بر مسلمانک کوچکر و یتحق

تباغضوا وال تدابروا  ال« ند:ک نگونه سفارش مییبه مسلمانان ا ج اللهگر، رسول ید یثیو در حد

 .)ومسلم یبخار(ال ».وال تناجشوا وال يبع بعضكم عىل بيع بعض وكونوا عباد اهللا إخواناً 
د)، و در معامالت ینکد (ارتباطتان را با ھم قطع نینکد، و به ھم پشت نیریگر خشم نگیدیکبه «
خودش آن  یه براک ندکبرادرش دخالت نی  هاز شما در معامل یکچ ید، و ھیب ندھیگر را فریدیک

 ».دیگر برادر باشیدیکد بندگان خدا و با ینکرا قرار دھد، تالش 

فقال: يا رسول اهللا! من أحق الناس بحسن  ججاء رجل إىل النبي «@ه:کنقل شده است  یثیدر حد -١

صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثمن من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: 

 .)ومسلم یبخار(ال@N»أبوك

بر من  یشتریان مردم حق بیاز م یسکرسول خدا! چه  یرفته و گفت: ا جامبر ینزد پ یمرد«
فرمود:  جشان یو مصاحبت داشته باشم؟) ا ینیه با او ھمنشکسزاوارتر است  یسکدارد؟ (چه 
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 .)١(شاوندان)یان خویدر م یارتباط ت و بییمیقطع صله رحم(بر ھم زدن صم -۲

                                                                                                       
 جفرمود: مادرت، باز پرسید: دیگر چه کسی؟ ایشان  جمادرت، مجددًا گفت: دیگر چه کسی؟ ایشان 

 ».فرمود: پدرت جشان ی؟ ایسکگر چه ید: دیفرمود: مادرت، سرانجام پرس

إنَّ من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا «@ند:ا هگر آوردید یثیو مسلم در حد یبخار

الرجل، فيسب أباه، ويسبّ أمه، رسول اهللا! وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسبّ الرجل أبا 

 .»فيسب أمه
ند، گفته شد: کن یپدر و مادرش را لعنت و نفر یه شخصکره آن است یبکن گناھان یاز بزرگتر«
فرمود:  جشان یند؟ اکن یپدر و مادرش را لعنت و نفر یسکن است کرسول خدا، چگونه مم یا
دھد، و  ن عمل، پدرش را دشنام مییاجه یگر را دشنام دھد، او ھم در نتید یسکپدر  یسکه ک نیا

 ».دھد مادرش را ھم دشنام می

». رضا الرب يف رضا الوالد وسخط الرب يف سخط الوالد«@آمده است: ج اللهاز رسول  یثیدر حد
 .)گرانیم و دکحاال، یترمذالمفرد، الدب أدر  یبخار(ال
 یتیو خشم پروردگار، در نارضا یتیت پدر است، و نارضایو رضا یپروردگار، در خشنود یخشنود«

 ».و خشم پدر است

ُعوا ﴿@د:یفرما ن باره مییخداوند متعال در ا -١ رِْض َوُ�َقّطِ
َ
ْن ُ�ْفِسُدوا ِ� اْ�

َ
ُْتْم أ َ�َهْل َعَسيُْتْم إِْن تََو�َّ

رَْحاَمُ�مْ 
َ
بَْصارَهُ  ٢٢أ

َ
� �َ�ْ

َ
ُهْم َوأ َصمَّ

َ
ُ فَأ ِيَن لََعَنُهُم ا�َّ ولَ�َِك ا�َّ

ُ
 ].۲۳-۲۲[محمد:  ﴾٢٣مْ أ

د ین نخواھیجز ا ید، سرنوشتیگردان شو یرو -قرآن و سنت -ین اگر از برنامه الھیبنابرا«
د، آنان ینکو صله رحم را قطع  یشاوندید و ارتباط خوینک ین فساد و تباھیزم یه در روکداشت 

ش یب یمنافقانورشان ساخته است. (آنان کر و کرده، و ک شان نیه خداوند نفرکھستند  یسانک
 ستند).ین

 .)ومسلم یبخار(ال@».ال يدخل اجلنة قاطع رحم« ده است:وفرم یانیدر ب جامبر خدا یپ
 ».شود گسلد، وارد بھشت نمی را از ھم می یشاوندیو خو یلیوند فامیه پک یسکآن «

ردن آنان کن یاریشاوندان و ی)، آزار رساندن و رنجاندن خویلیوند فامیاز موارد صله رحم (قطع پ
 شان است.یردن به اکو خشم و غضب 

إنَّ أعامل بني «دارد:  ان میین بیه به بال مبتال ھستند چنک یحال آنان ج اللهگر رسول ید یانیدر ب

 .)حمد(أ ».آدم تعرض كل يوم مخيس ليلة اجلمعة فال يقبل عمل قاطع رحم
ه ک یسکشود، و آن  ردار فرزندان آدم (انسانھا) ھر پنجشنبه، شب جمعه عرضه میکاعمال و «
 ».شود رفته نمییننده صله رحم) اعمالش پذکگسلد (قطع  را از ھم می یشاوندیوند خویپ
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 .)١()یدروغ (جعل یشھادت و گواھ -۳

                                                                                                       
إنَّ الرحم شجنة من الرمحن «@فرموده است: ج اللهه رسول کگر آورده یث دیدر حد یامام بخار

 ».ته ومن قطعك قطعتهفقال اهللا: من وصلك وصل
ن سبب خداوند یه نام الله است گرفته شده است. بدک» الرحمن«لمه کصله رحم در واقع از «

برقرار  یشاوندیس تو را محترم بشمارد و ارتباط خوکھر » صله رحم« یمتعال فرموده است: ا
وند یو پ س تو را قطعکنم، و ھر ک ش برقرار مییخو یز ارتباط او را با رحمتھایند، من نک

رات ینم، و از خک ش قطع مییخو یز ارتباط او را با رحمتھایرا از ھم بگسلد، من ن یشاوندیخو
 .»گردانم محرومش می

إنَّ آل «@ه فرمودند:کدم یارا شنکآش ج اللهه از رسول کرده است کت یروا بعاص العمرو بن 

 .)یبخارلا(N@»رحم أبلها ببالهلافالن ليسوا بأوليائي إنَّام ويل اهللا وصالح املؤمنني ولكن هلم 
ستند، فقط خدا و مؤمنان صالح دوستان من ھستند، اما رابطه یخانواده ابوفالن، دوستان من ن«

 ».آنان به جا آورم ید حق صله رحم را برایه باکدارند  یرحم
خانواده ه نامش آورده نشده تا مسلمانان از آن کاست  جشاوندان رسول الله یاز خو یکیابوفالن 

به  یان من است، ولیکھر چند از نزد یه فالنکن است یشان ایر و ناراحت نشوند، منظور ایدلگ
 باشد. ست از دوستان من نمییه مسلمان نکسبب آن

ليس «نند: ک ف میین توصیواصل را چن ج اللهرده است، رسول کنقل  یه بخارک یثیدر حد

 ».ت رمحه وصلهامكافئ ولكنَّ الواصل الذي إذا قطعـالواصل بال
را برقرار  یلیه در برابر ارتباط متقابل، ارتباط فامکست ین یسکوند دھنده صله رحم) یواصل (پ«
رود و آن  ند، او میک اش را قطع می یشاوندیوند خویپ یسکه ھرگاه کاست  یسکند، اما واصل ک

 ».ندک رده و وصل میکرا برقرار 

وَر ﴿@د:یفرما خداوند متعال در صفت مومنان می -١ ِيَن َ� �َْشَهُدوَن الزُّ  .]۷۲[الفرقان:  ﴾...َوا�َّ
 ».دھند ه شھادت نادرست و دروغ نمیکھستند  یسانکمومنان «

فَاْجَتنُِبوا الّرِْجَس ِمَن ﴿ د:یفرما ن مییھا چن سوره حج خطاب به انسان ۳۰ه یپروردگار متعال در آ
ورِ  ْوثَاِن َواْجَتنُِبوا قَْوَل الزُّ

َ
 ].۳۰[الحج:  ﴾اْ�
د، و از ینکز و اجتناب ین ھستند، پرھکیھای مورد پرستش مشر رهیکه ھمان بتھا و پک یدیاز پل«

 ».دینکز و اجتناب یح و باطل ھم پرھیسخن ناصح
ره برشمرده و فرموده یبکح را از گناھان بزرگ و یشھادت به دروغ و سخن ناصح ج اللهرسول 

اإلرشاك باهللا وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور، فام زال أال أنبئكم بأكرب الكبائر: «@است:

 .)ومسلم یبخارلا(@».يكررها حتى قلنا ليته سكت
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 .)١(سوگند به دروغ خوردن -۴

                                                                                                       
گاه سازم: شریبکن گناه یا شما را از بزرگتریآ« ن(مورد خشم و یآوردن به خدا، و عاق والد کره آ

رنجد)، و سخن  شان مییھا لبه قکردن تا آن حد کا مادر قرار گرفتن و به آنھا توجه نینفرت پدر 
ه کردند ک رار میکن مطالب را تیآنقدر ا جح. رسول خدا یدروغ و ناصح یح، و گواھیدروغ و ناصح
 ».نندکرار نکگر آن مطالب را تیشدند و د ت میکسا جشان یاش اک یم: ایسرانجام گفت

 ر را انجام داده است: یره زیبکبه دروغ و ناحق بدھد، گناھان  یس گواھکد: ھر یگو می یامام ذھب

اٌب ﴿@ابتدا آن که دروغ گفته و افترا زده است: -۱ َ َ� َ�ْهِدي َمْن ُهَو ُمْ�ٌِف َكذَّ  ].۲۸[غافر:  ﴾إِنَّ ا�َّ
 ».ندک ت نمییار و دروغگو را ھداکخداوند متعال شخص اسراف «
به  یآبرو، و جان ورده است، و مال، کداده ظلم  یه او گواھیه علک یسکن دروغ بر یبا ا یو -۲

 ع شده است.یمال و ضاین دروغ پایسبب ا
را به طرف  یرا مال حرامیرده است، زکظلم  ،دروغ داده یه به نفع او گواھک یسکدر حق  -۳
 سوق داده است. یو
را یش حالل قرار داده است، زیده، بر خویه خداوند متعال بر مسلمانان حرام گردانکآنچه را  -۴

 .)ومسلم یبخار(ال ».املسلم عىل املسلم حرام دمه وماله وعرضه«@فرموده است: ج اللهرسول 
 ».باشد ش حرام مییش، خون و آبروا ییگر، دارایبر مسلمان د یھر مسلمان«

ْ�َمانَُ�ْم َدَخً� بَيَْنُ�ْم َ�َ�ِلَّ قََدٌم َ�ْعَد ُ�ُبوتَِها ﴿@د:یفرما خداوند متعال می -١
َ
َوتَُذوقُوا َوَ� َ�تَِّخُذوا �

 ِ وَء بَِما َصَدْدُ�ْم َ�ْن َسبِيِل ا�َّ  ].۹۴[النحل:  ﴾٩٤َولَُ�ْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  السُّ
له ید تا بدانوسیله) قرار ندھیب و حین خودتان چنان (به فریدر برا تان یھا مانیسوگندھا و پ«

 ید، بدیا هخدا شده مانع راه کد به سبب آنیردکن یبلغزد، و اگر چن است قدمه ثابت کرا  یشخص
 ».تان فراھم خواھد شدیبزرگ برا ید، و عذابید چشیرا خواھ یو بدبخت
 ان خودتان.یله در میب و دروغ و حیر و فرکم ی: از رویعنیم کنیدخًال ب

الكبائر: اإلرشاك باهللا وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمني «@فرموده است: ج اللهرسول 

 .)یبخارلا(@».الغموس
پدر و مادر را  ین (نافرمانیتا، عاق الوالدیکآوردن به خداوند  یکشرره عبارتند از: یبکگناھان «
 ».ن و باطلیبه ناحق، و سوگند دروغ یشتن انسانکختن)، یردن و خشم آنھا را برانگک

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم «@فرموده است: ج اللهگر رسول ید یانیدر ب

 .)مسلم(». منان واملنفق سلعته باحللف الكاذبـمسبل إزاره والـال عذاب أليم:
گرداند، و  یشان نم کد، و پایگو امت با آنان سخن نمییه خداوند در روز قکسه گروه ھستند «

بر و کت یه از روک یسکباشد:  شان می یبرا کدردنا یند، و در عوض عذابک به آنان نمی یتوجھ
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 .)١(گانیآزار رساندن به ھمسا -۵

                                                                                                       
ه به ک یسکآورد،  ین تر مییش پای) پایھا ک(قوز یھا النگتمخالفت با سّنت) لباسش از ش

 ».فروشد یدروغ م ش را با سوگندِ یاالکه ک یسکگذارد، و آن  گران مّنت میید

من حلف عىل يمني يقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي «@فرموده است: ج اللهگر رسول ید ییدر جا

 .)مسلم(». ل: وإن كان قضيباً من أراكاهللا وهو عليه غضبان، قيل: وإن كان شيئاً يسرياً؟ قا
د، خداوند را یرا بربا یه توسط آن قسم، مال مسلمانک(به دروغ) بخورد  یس سوگندک ھر«

 کاند یزیچ ،باشد، گفته شد: اگر چه ن مییه پروردگار خشمگیکرد، در حالکمالقات خواھد 
با ارزش یتقر کباشد. (چوب ارا کاز چوب ارا کوچکقطعه  یکفرمود: ھر چند  جشان یباشد؟ ا

 ».در آن روزھا نداشت) ییو بھا

واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، قيل من يا رسول اهللا؟ «@فرموده است: ج اللهرسول  -١

 .)ومسلم یبخار(ال». قال: الذي ال يأمن جاره بوائقه
مان ی(ا یسکرار فرمودند) گفته شد: چه کن جمله را تی(سه بار ا داردمان نیسوگند به خدا، ا«

 ».در امان نباشد اش ش از دستا هیه ھمساک یسکفرمود:  جشان یرسول خدا؟ ا ای) ندارد

 .)مسلم(@N»ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه«@د:یفرما می جگر رسول خدا ید یتیدر روا
 ».شود در امان نباشد، وارد بھشت نمی یش از دست وا هیه ھمساک یسکھر«

يا رسول اهللا إنَّ فالنة تقوم الليل «@ده شد:یپرس ج اللهه از رسول کند ا هردکو مسلم نقل  یبخار

: ال خري فيها وهي يف جوتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جرياهنا بلساهنا، فقال رسول اهللا 

: هي من أهل جالنار، قالوا: وفالنة تصىل املكتوبة وتتصدق بأثوار وال تؤذي أحداً، فقال رسول اهللا 

 ».اجلنة
 یارھاکرد، و یگ ام نماز است، و روزھا را روزه مییھا در حال ق رسول خدا، فالن زن شب یا« -١
ش آزار یگان خویا با زبانش به ھمسادھد، ام رات ھم مییدھد، و صدقه و خ انجام می یکین
 ست؟).ین زن چیرساند، (نظرشما درباره ا یم

باشد. گفتند: فالن زن  گاھش در جھنم مییست، و جایدر او ن یریچ خیفرمود: ھ ج اللهرسول 
رساند. (نظر  یس را آزار نمکچیدھد، و ھ ھم صدقه می کشک کیخواند، و اند فرض را می ینمازھا

گاھش بھشت یباشد. (جا فرمود: او از اھل بھشت می ج اللهست؟) رسول ین چن زیشما درباره ا
  باشد). می

N@»ما زال جربيل يوصيني باجلار حتى ظننت أنَّه سيورثه«@فرموده است: ج اللهرسول  یثیدر حد
 .)یبخارلا(
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 .)١(ردنکستم  -۶
 .)١(و ناموس مردم.)٢(در خون، جان، مال

                                                                                                       
 ».بردردم از ھم ارث خواھند که گمان کرد، ک گان سفارش مییل آنقدر در ارتباط با ھمسایجبر«

من كان يؤمن « دارد: ان مییه بیفه مسلمان را در برابر ھمسایوا وظیش یانیدر ب ج اللهرسول 

 .)یبخار(ال N»باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره
 ».برساند یش آزار و رنجا هید به ھمسایاورد، نبایمان بیتا و روز آخرت ایکه به خداوند کس کھر«

 یسوره شور ۸ه یره است. خداوند متعال در آیبکردن و ستم نمودن به مردم از گناھان کظلم  -١

ٍ َوَ� نَِص�ٍ ﴿د: یفرما ن مییچن الُِموَن َما لَُهْم ِمْن َوِ�ّ  ].۸[الشوری:  ﴾َوالظَّ
 .»ندارند یاوریار و یچ دوست و یاران و ظالمان ھکستم«

 ).ومسلم یبخار(ال .»الظلم ظلامت يوم القيامة«@ن ارتباط فرموده است:یدر ا جرسول الله 
@د:یفرما یخداوند متعال ھم م» امت استیو وحشت در روز ق یکیظلم و ستم عامل و سبب تار«
رِْض بَِغْ�ِ اْ�َّقِ ﴿

َ
ِيَن َ�ْظلُِموَن ا�َّاَس َوَ�بُْغوَن ِ� اْ� بِيُل َ�َ ا�َّ ولَ�َِك لَُهْم َعَذاٌب  إِ�ََّما السَّ

ُ
أ

ِ�مٌ 
َ
 ].۴۲[الشوری:  ﴾٤٢أ

ن به ناحق یزم ینند، و در روک ه بر مردم ستم میکاست  یسانکند بر ک ه مؤاخذه میکتنھا راه «
 ».است کدردنا یآنان عذاب بدنبال فساد و شرارت ھستند، بر

املسلم أخو املسلم ال يظلمه «@ن فرموده است:یبا و نجات دھنده چنیز یدر عبارات جرسول الله 

ج اهللا عنه كربة وال  ج عن مسلم كربة فرّ يسلمه ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته ومن فرّ

 .)یبخار(الN@»من كرب يوم القيامة ومن سرت مسلامً سرته اهللا يوم القيامة
س در کند، و ھر ک یم دشمن نمیند، او را تسلک مسلمان برادر مسلمان است، به او ستم نمی«

 یاجات ویازھا و احتیاجات برادرش باشد، خداوند در صدد برآوردن نیو احتازھا یصدد برآوردن ن
الت و کاز مش یلکند، خداوند مشکبرطرف  یرا از مسلمان یل و غمکس مشکد، و ھر یآ برمی

) از  …ا یا نقطه ضعف یب یس (عکرد، و ھرکبرطرف خواھد  یامت را از ویروز ق یھا غم
 امت خواھد پوشاند.یرا در ق یناھان وبھا و گیبپوشاند، خداوند ع یمسلمان

مِ ﴿@د:یفرما خداوند متعال می -٢ ْمَوالَُ�ْم بَيَْنُ�ْم بِاْ�َاِطِل َوتُْدلُوا بَِها إَِ� اْ�ُ�َّ
َ
ُ�لُوا أ

ْ
 ﴾َوَ� تَأ

 ید، و آنھا را با مخاصمه به سویان خودتان به باطل و ناحق نخوریتان در م اموال« ].۱۸۸[البقرة: 
ه شما از باطل بودن کد) حال آنیاز اموال مردم بخور ید (تا با رشوه، زور قسمتیشانکومتھا نکح

گاھیرفتار خو  ».دیش آ

@»من ظلم شرباً من األرض طوقه اهللا إىل سبع أرضني يوم القيامة«@فرموده است: جرسول الله 
ن یزمد، خداوند ھفت یرا به ستم غصب نما یسکن یوجب از زم یکس ک ھر« .)ومسلم یبخار(ال
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 .)٢(نند)کومست  یلکدن مشروبات الی. (نوشیو شرابخوار یگساریم -۷
                                                                                                       

زان خواھد یامت برگردنش آوین) را در روز قیا ھفت طبقه زمین، یره زمک(به اندازه ھفت برابر 
 رد. (به ھمان اندازه حساب پس خواھد داد).ک

رنگ و یتوان از خوردن مال و ثروت آنھا از راه رشوه، ن از موارد ستم و ظلم در اموال مردم می
اد گرفتن یزان، و زیھا و م همانیردن پکم ک، ی، راھزن ید و فروش، دزدیانت در خری، خیارکبیفر

 زانھا، را نام برد.یھا و م همانیپ

ِيَن يُْؤُذوَن الُْمْؤِمنَِ� َوالُْمْؤِمَناِت بَِغْ�ِ َما اْكتََسُبوا َ�َقِد اْحَتَملُوا ﴿@خداوند متعال فرموده است: -١ َوا�َّ
@N]۵۸[األحزاب:  ﴾٥٨ُ�ْهَتانًا ��ًْما ُمبِيًنا

 یھا آزارند، و با تھمت ند میا هه انجام ندادکه مردان و زنان مؤمن را به سبب آنچه ک یسانکو«
ب کار را مرتکآش ی، و گناھکخطرنا یه تھمتکد) ین را بدانینند (اک شان می ش ناراحتیخو
 .»ندا هشد

ُسوا َوَ� َ�ْغتَْب ﴿@فرماید: باز پروردگار حکیم می چنین ھم @].۱۲[الحجرات:  ﴾َ�ْعُضُ�ْم َ�ْعًضاَوَ� َ�َسَّ
 ».ھرگز از احواالت پنھان و آشکار یکدیگر تجسس و جاسوسی نکنید، و مبادا از یکدیگر غیبت کنید«

بخاری لا(@N»إنَّ رش الناس منـزلة عند اهللا من ودعه الناس اتقاء فحشه«@فرموده است: ج اللهرسول 
 .)ومسلم

ه مردم از ترس کاست  یسکتا یکگاه در نزد خداوند ینظر جان مردم از ین و شرورتریھمانا بدتر«
 ».رده اندک کش) او را ترا یو ناسزا گفتنش (و رذالت اخالق یبدزبان

 .)یترمذالأبوداود و( N»إنَّ اهللا يبغض الفاحش البذيء«@د:یفرما گر میید ییدر جا جرسول الله 
 ».ردیگ خشم می یفحاشتا بر ھر شخص ناسزاگو و بد زبان و یکق خداوند یبه تحق«

@».مسلم فسوق وقتاله كفرـسباب ال«@ه:کند ا هردکت یروا جرم کامبر ایو مسلم از پ یبخار
فر کار با مسلمان یکو از اعمال زشت و نارواست، و پ یدشنام دادن مسلمان فسق و نافرمان«

 ».است
بت، سخن یواع آن غانت به آبرو و ناموس مسلمان است، و ھمچنن از انیق ظلم و ستم خیاز مصاد

 ، افترا و تھمت زدن به مردم است.ینیچ

ْزَ�ُم رِْجٌس ﴿@ خداوند متعال فرموده است: -٢
َ
نَْصاُب َواْ�

َ
ِيَن آَمُنوا إِ�ََّما اْ�َْمُر َوالَْميِْ�ُ َواْ� َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

يَْطاِن فَاْجَتنُِبوهُ لََعلَُّ�ْم ُ�ْفلُِحونَ  ْن يُوقَِع بَيَْنُ�ُم الَْعَداَوةَ  ٩٠ِمْن َ�َمِل الشَّ
َ
يَْطاُن أ إِ�ََّما يُرِ�ُد الشَّ
َ�ةِ  ِ وََعِن الصَّ ُ�ْم َ�ْن ذِْكرِ ا�َّ �ُْتْم ُمنَْتُهونَ  َواْ�َْغَضاَء ِ� اْ�َْمرِ َوالَْميِْ�ِ َوَ�ُصدَّ

َ
 ﴾٩١َ�َهْل �

 ].۹۱-۹۰[المائدة: 
 ییرھایھا و ت ھا، ورق رھا (سنگیھا و ت ، بتیز، قماربایگسارید، میا یمان آوردهه اک یسانک یا«
طان یارھا و اعمال شکد و آلوده ھستند و از یرفت) پل ار میکب ییشگویو پ ییبخت آزما یه براک
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 .)١(شود) َسر ھم گفته میی(به آن مِ  یقمار باز -۸
 .)٢(گریدیکردن از کبت یغ -۹

                                                                                                       
روز یه رستگار و پکد ید، شاینکز ید و آلوده، اجتناب و پرھیپل یزھاین چین از ایا باشند، بنابر می
و  یان شما دشمنیو قمار در م یگساریله میخواھد بوس میطان یه شکست ین نید، جز ایگرد

ا یو خواندن نماز باز دارد، پس آ ییتا، و از برپایکر خداوند کاد و ذیند، و شما را از کجاد ینه اکی
 د).یفتیطان نید. (تا در دام شینکد و بس ین رفتار زشت و ناپسند دست بردارید از ایخواھ نمی

لُونََك َعِن اْ�َْمرِ َوالَْميِْ�ِ ﴿@د:یفرما ن مییخداوند چنسوره بقره  ۲۱۹ه یدر آ
َ
قُْل �ِيِهَما إِ�ٌْم  �َْس�

ْ�َ�ُ ِمْن َ�ْفعِِهَما
َ
 ].۲۱۹: البقرة[ ﴾َكبٌِ� َوَمَنافُِع لِلنَّاِس ��ُْمُهَما أ

ست، و ا یار بزرگینند، بگو: گناه بسک سؤال می یم شراب و قماربازکامبر، از تو درباره حیپ یا«
 شتر است.یان آن از سود آن بزرگتر و بیگناه و ز یمردم دارد، ول یھم سود برا کیاند

ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يرسق السارق حني يرسق «@فرموده است: ج اللهرسول 

 .)ومسلم یبخار(ال@».وهو مؤمن وال يرشب اخلمر حني يرشهبا وهو مؤمن
گسار یند، و شرابخوار و مک مان سرقت نمییند، سارق در حالت اک نمیمان زنا یار در حالت اکزنا«

 ».ندک نمی یو شرابخوار یگساریمان میدر حالت ا
مان از قلبش خارج ین اعمال زشت ایارھا را انجام دھد در زمان انجام اکن یس اکن ھر یبنابرا

زان یسرشان آو یبر باالده و یمان از قلبشان خارج گردین حالت ایند در ایگو شود. علماء می می
 ن اعمال بردارند.یه دست از ایکخواھد شد تا آن زمان

 .)مسلم( N»من رشب اخلمر يف الدنيا مل يرشهبا يف اآلخرة إالَّ أن يتوب«@فرموده است: ج اللهرسول 
د، مگر ینخواھد نوش یرده و شراب بنوشد، در آخرت از شراب بھشتک یگساریا میس در دنکھر «
 ».ندکن رفتارش توبه یه از اکآن

م عىل أمتي اخلمر وال«@فرموده است: جرسول الله  -١ ميرس والكوبة والغبرياء وكل ـإنَّ اهللا تعاىل حرّ

 .)حمد وأبوداود(أ@».مسكر
ننده را کز مست یو ھر چ یقی، آالت موسی، طبل زنیم بر امت من، شراب، قماربازکیخداوند ح«

 ».ده استیحرام گردان

َحُدُ�ْم  َوَ� َ�ْغَتْب َ�ْعُضُ�ْم َ�ْعًضا﴿ ید:فرما ، سوره حجرات می۱۲ه یخداوند متعال در آ -٢
َ
ُ�ِبُّ أ

َ
�

ِخيهِ َميًْتا َفَكرِْهُتُموهُ 
َ
ُ�َل َ�َْم أ

ْ
ْن يَأ

َ
 .]۱۲[الحجرات:  ﴾أ

پسندد و دوست خواھد داشت گوشت  از شما می یکا ھر ید، آینکبت یگر غیدیکمبادا، شما از «
بت ید غیار را ناپسند و زشت خواھد داشت. (بدانکنیه مرده است بخورد؟ قطعًا اکبرادرش را 

 ن عمل است).یه ھمیردن شبک
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 .)١(یو نّمام ینیسخن چ -۱۰

 .)٢(اند ردهک یاز آنھا نھ جامبرش یه خداوند متعال و پک یر مواردیو سا

                                                                                                       
أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: اهللا ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بام : «فرموده است جرسول الله 

كان يف أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه ما يكره، قيل: أفرأيت إن 

 .)مسلم( ».تقول فقد هبته

گایبت چید غیدان ا مییآ« فرمود: آنچه را از  جشان یتر است، ا هست؟ گفتند: خدا و رسولش آ
شما  شود) گفته شد: نظر دن آن ناراحت میید. (از شنیآ ه از آن خوشش نمیک ییبرادرت بگو

در  ییگو ه میکفرمود: اگر آنچه را  جشان یست؟ ایم، چیگو ه در برادرم است و میکدرباره آنچه 
 ».یا هنباشد، به او تھمت زد یدر و ییگو ه میک، و اگر آنچه را یا هردکبتش را یباشد، غ یو

 .)یبخار(ال@N»ال يدخل اجلنة قتات«@فرموده است: جرسول الله  -١
 بھشت نخواھد رفت. ش بهکن و خبریسخن چ«

 م: ینک از آنھا اشاره می ینجا فقط به تعدادیباشد، در ا اد مییشده است ز یه از آن نھک یموارد -٢
 ن (بدعت).یدر د ینوآور -۱

@».من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«@ن فرموده است:یدرباره بدعت در د ج اللهرسول 
 .)ومسلم یبخارلا(
ه در آن کاورد ی) بیبدعت - ی(نوآور یدیز جدیم چیا هه آوردک یبرنامه الھن ما و یس در دکھر «
 ».مردود است یو یست، آن نوآورین

 .)مسلم( .»من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد«@شان فرمود:یباز ا
 ».ه مطابق با راه و روش ما نباشد، عمل او مردود و باطل استکرا انجام دھد  یعمل یسکھر «

ھا  ین اسالم باشد، و از نوآورین مبیرو دیامًال پکقًا و یفه دارد دقیگفته شد مسلمان وظ بنابر آنچه

 وإياكم …«: ن ارتباط فرموده استیدر ا جزد. رسول الله ید بپرھیموجود با یھا و بدعت

 .)یترمذالأبوداود و( .»ضاللة بدعة وكل بدعة حمدثة كل فإنَّ  األمور وحمدثات
ز یرا ھر چید، زیزیشود بپرھ ن اسالم وارد شده و مییه در دک) یی(بدعتھا یدیاز موارد جد …« 
 ».است یو سرگردان ی، گمراھ یبدعت است، و ھر بدعت ین، نوعیدر د یدیو جد یینو
 ر و مجسمه: یس و تصاوکع -۲

ادبود، و یا یداشت، و احترام، یگرام یار براکس در منازل، دفاتر کردن عکزان یعت اسالم از آویشر
 آمده است. یادیث زین ارتباط احادیرده است. در اک یگر نھید یزیا ھر چی

ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو « د:یفرما می یقدس یثیخداوند متعال در حد
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 .)ومسلم یبخار(ال ».ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعرية

ند؟! اگر کم خلق ا هردکخواھد ھمانند آنچه خلق  ه میک یسکتر است از  ظالم یسکچه «
 ».ند!کدانه جو را خلق  یکه کا آنینند! کدانه را خلق  یکه کا آنینند! کذره را خلق  یکتوانند  می

 .)بخاری ومسلم(الN@»أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق اهللا«@فرموده است: جرسول الله 
رده، که ھمانند آنچه خداوند خلق کشود  می یسانکامت، شامل یروز قن عذاب در یدتریشد«

 ».سازند می

إنَّ الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم « فرموده است: ج اللهگر رسول ید ییدر جا چنین ھم

 .)ومسلم یبخار(ال». القيامة، يقال هلم: أحيوا ما خلقتم
امت عذاب یشند) در روز قک رھا را مییسازند (تصو ن صورتھا را مییه اک یسانکق یبه تحق«

 ».دینکد زنده یا هردکه خلق کشود: آنچه را  خواھند شد، و به آنھا گفته می

 ».مالئكة بيتاً فيه كلب وال صورةـال تدخل ال«@ه:کند ا هردکت یروا جو مسلم از رسول الله  یبخار
 ».شوند نمیس وجود دارد، داخل کا عیه در آن سگ کای  فرشتگان در خانه«
ت کتوانند حر شود و می روح می یه مربوط به ذکاست  یریھا و تصاو سکث شامل عین احادیا
ث یندارد، و شامل احاد یرادینھا ایعت مانند درختان، گلھا و امثال ایس از مناظر طبکنند، اما عک

صاحب  وانات و آنچهیس پرندگان، حکشده است، ع یس آنھا نھکه عک یشود. از موارد فوق نمی
اھا کھا و مت بالشت یل پرندگان و جانوان بر روکش یاز گلدوز چنین ھمباشد،  ت میکروح و حر

 شده است. ینھ
 گنجد. ن رساله نمییه در اکشده  یعت از آنھا نھیدر شر یگریموارد د



 

 
 

 

 

 

 نماز بر آن یام جنازه و چگونگکاح جدهم:یدرس ه

رات (لحظات احتضار، دم مرگ) که به شخص در حال سکز است ین امر جایا -۱

فرموده است:  جرا رسول خدا ید زیه آن را بگوکرد کن یرا تلق» ال اله اال اهللا«جمله 

 ه).ی(متفق عل ».اهللا إالَّ له إم ال كلقنوا موتا«

د. ینکن یرا تلق» ال اله اال اهللا«، دم مرگ) جمله یتان (لحظات آخر زندگ به مردگان
 نند).کرار ک(تا آن را ت

ھم  یش را بر رویھا مرده است، چشمه شخص کد یردکن یقیه ک یزمان -۲
آمده  جامبر یت بخش پین عمل در سنت ھدایرا اید) زیش را ببندیھا د (چشمیبگذار
 .)١(است
دان جنگ به یه در مکواجب است جنازه مسلمان غسل داده شود مگر آن -۳

بر او  یشود، و نه نماز دان نبرد، نه غسل داده میید میرا شھیده باشد، زیشھادت رس

                                           
عىل أيب سلمة وقد شق  جدخل رسول اهللا «@ه:کرده است کت یروا لن ام سلمه یام المومن -١

 ).مسلم(@.»…برصه فأغمضه ثم قال: إنَّ الروح إذا قبض تبعه البرص 

آنھا را بست و  جشان یه چشمانش باز بود، ایکبر ابوسلمه وارد شدند در حال ج اللهرسول «
 ».ندک شود، چشم آن را دنبال می ه روح گرفته میکفرمود: آنگاه 

حرضتم موتاكم فأغمضوا البرص فإنَّ البرص يتبع الروح، وقولوا إذا «@فرموده است: جرسول الله 

 .)حمد وابن ماجه(أ ».ميتـخرياً فإنَّه يُؤمن عىل ما قال أهل ال
ند، ک را آن روح را دنبال میید، زید، چشم مرده را ببندیتان حاضر شدیھا هھر گاه بر بستر مرد«

ند، یگو ه خانواده مرده میکن بر آنچه را فرشتگاید، زییسر مرده بگو یو خوب باال یکسخنان ن
 ».ندیگو ن مییآم
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شود، و فقط با ھمان لباسش دفن  فن قرار داده میکه در کنیشود، و نه ا خوانده می

با  ج اللهرسول  یھا شته شدگان غزوه (جنگکشھدا و  ج اللهرا رسول یشود ز می
 .)١(را نشسته، و بر آنان نماز ھم نخواندند ین) احدیدشمنان د

                                           
ُحد فرمودند:یشته شدگان (شھداکدر ارتباط با  جرسول الله  -١

ُ
ال تغسلوهم فإنَّ كل « ) غزوه أ

 .)حمد(أ N»جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة، ومل يصل عليهم
زد، و بر یخ یبرم کمش یاز آن بوامت یدر روز ق یرا ھر زخم و ھر خونید، زیآنھا را غسل ندھ«

 ».آنان نماز ھم نخواند

جيمع بني الرجلني من قتىل أحد يف ثوب واحد ثم يقول:  جكان النبي «@گر آمده است:ید یثیدر حد

أهيم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشري له إىل أحدمها قدمه يف اللحد وقال: أنا شهيد عىل هؤالء يوم 

@).یبخار(ال ».ائهم ومل يغسلوا ومل يصل عليهمالقيامة، وأمر بدفنهم يف دم
ُحد را در کن ھر دو مرد را از یب جامبر یپ«

ُ
گفت:  رد، سپس میک قبر جمع می یکشته شدگان أ

نھاد،  را در قبر می یشد، زودتر و ه اشاره میکدام کشتر حفظ داشت؟ به ھر ی، از قرآن بیکدام ک
شان فرمان به یخواھم بود، و سرانجام با ھمان خونھاامت گواه ینان در روز قیگفت: من بر ا و می

 ».ا بر آنان نماز بخواندیند، و یه آنان را بشوکداد، بدون آن دفنشان می
نند، و آن کقبر دفن  یکز است چند نفر را در یم باشد، جاکفن کاد بوده و یچنانچه تعداد جنازه ز

@ند:ک ت مییروا ج کانس بن مال شتر حفظ دارد، زودتر در قبر گذاشته شود،یه قرآن بیکسک
دع ومثّل به، فقال: لوال أن جتد صفية  جأتى رسول اهللا « عىل محزة يوم أحد، فوقف عليه فرآه قد جُ

يف نفسها لرتكته حتى تأكله العافية، حتى حيرش يوم القيامة من بطوهنا، قال: ثم دعا بنمرة فكفنه فيها، 

 فكانت إذا مدت عىل رأسه بدت رجاله، وإذا مدت عىل رجليه بدا رأسه. قال: فكثر القتىل وقلت

ن الرجل والرجالن والثالثة يف الثوب الواحد. ثم يدفنون يف قرب واحدد من  الثياب. قال: فكفَّ

الشهداء غريه، وقال: أنا شاهد عليكم اليوم، قال: وكثرت القتىل وقلّت الثياب وقال: وكان جيمع 

ن الر فّ جلني والثالثة يف الثالثة واالثنني يف قرب واحد، ويسأل: أهيم أكثر قرآناً فيقدم يف اللحد وكُ

 ».الثوب الواحد

ُحد، زمان«
ُ
رد، در کعبور  سنار جنازه حمزه بن عبدالمطلب کاز  ج اللهه رسول یکبعد از غزوه أ

ه (خواھر یرده بودند، فرمود: اگر صفکردن) که که تکرا ُمْثله (ت یده و ویش را برا ینیه بیکحال
شد)، حمزه را  رد (ناراحت نمیک نمی حس یزی) در درونش چجامبر یر و عمه پیحمزه، مادر زب

م پرندگان و کرا از ش یردم، تا درندگان او را بخورند، و خداوند وک به حال خودش رھا می
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 .)١(ت)ینحوه غسل دادن جنازه (م -۴
به  یکرده و اندکبلند  یمکن ی، و او را از زم)٢(را پوشاندهعورت (شرمگاھش) 

را ای  ا پارچهیدھد دستمال  ه غسل میک یسک. بعد از آن )٣(مش فشار داده شودکش

                                                                                                       
ه سرش را کآنگاه   رد،کفن ک) یا ه(پارچ ید. سپس او را در پوست ببریحشر نما یدرندگان وحش

شد، سرانجام  پوشاند، سرش لخت می میش را یشد، و آنگاه پاھا ش لخت مییپوشاند، پاھا می
ُحد نماز نخواند، و فرمود: من امروز بر شما  یاز شھدا یک چیر از او بر ھیسرش را پوشاند و به غ

ُ
أ

 یکم، و گفت: سه نفر، و دو نفر را در کاد بودند، و لباسھا یشته شدگان زکشاھد ھستم. گفت: 
حفظ داشته است، پس او  یشتریقرآن ب یکمداکد: یپرس می ج اللهردند، و رسول ک قبر دفن می

 . »ردکفن کلباس  یکگذاشت، و دو مرد، و سه مرد را ھم در  را جلوتر در قبر می
 یکه: کن است یفن قرار دادن اک یکا سه نفر را در ید: مفھوم دو یگو می هیمیخ االسالم ابن تیش
ه کشد، ھر چند  فن پوشانده میکاز  یردند، و ھر جنازه با قسمتک م میین چند نفر تقسیفن را بک

از حفظ دارد، و زودتر گذاشتنش  یشتریقرآن ب یکدام که کن سوال یبدن را نپوشاند، و ا یتمام
فن کد یر نبود، و بایان پذکن امر امیفن بودند اک یکرا اگر در ین امر دارد. زیدر قبر داللت بر ھم

 ردند.کفن کردند و مجددا آنان را ک را باز می
رده، کان یث را بیه ظاھر حدک یسانکح است، اما نظریه صحیمیر ابن تید: تفسیگو می یانخ ألبیش

 ردند.ک فن دفن میک یکا سه نفر را در یه دو کن معنا یباشد، بد نند، اشتباه میک ر مییو تفس

فأجنّه من غسل مسلامً فكتم عليه غفر له اهللا أربعني مرة، ومن حفر له «@فرموده است: جرسول الله  -١

أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إىل يوم القيامة، ومن كفنه كساه اهللا يوم القيامة من سندس 

@.)گرانیود یھقیبالم، کحا(ال@».واستربق اجلنة
د، خداوند یند) و آن را پنھان نمایدر او بب یبیرا غسل دھد (و چنانچه ع یس مسلمانکھر «

را  یت) گوریاو (م یس براکدھد، و ھر  قرار می متعال چھل بار او را مورد بخشش و مغفرت
داده، تا روز  ینکای س را در خانه یه وک یسکبسپاردش، ھمانند  کند، و به خاکرده، و بکآماده 

 یبایرا با سندس (د یند، خداوند متعال وکفن که او را کس کامت اجر خواھد برد، و ھر یق
امت یدر روز ق یشم و زر بافته شده است)، بھشتیابره با کای  ف و گرانبھا)، و استبرق (پارچهیلط

 ».پوشاند می
فرموده است:  ج اللهرا رسول یگان است. ز هت) ھمانند مقدار آن در زندیمقدار عورت در ُمرده (م -٢

 .)أبوداود(». وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت«
 ».نکت) نگاه نیشخص زنده و مرده (م یھا به ران«

د با ُمرده با شفقت و یرا بایمانده باشد، خارج شود. ز یباق یش نجاستیھا هرودرا چنانچه در یز -٣
ت، ھمانند احترام گذاشتن به یه احترام گذاشتن مکد دانست ین را بایرد، و اکرفتار  یدلسوز
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ند. سپس ھمانند وضو برای نماز، او را ک می کھا را پا چد و نجاستیپ دور دستش می
(صابون،  یگرینده دیماده شوا با ی )١(شش را با آب و سدریدھند، بعد سر و ر وضو می
ند، ابتدا سمت راست بدنش، و سپس سمت (طرف) چپ بدنش را یشو می… ) شامپو، 

. در ھر بار (غسل دھنده) )٣(دھند . حاال در بار دوم و سوم او را غسل می)٢(ندیشو می
 کد، آن را پایایرون بیب یشد تا اگر نجاستک ت مییم مکش یبر رو یدستش را به آرام

زھا ین چیه آن ببندد و اگر با ایشب یزیا چیند و بعد محل خروج نجاست را با پنبه ک
د یت را تجدیم یگر وضویا چسب و امثال آن محل را ببندد، حاال بار دینشد، با ِگل، 

د، و یتواند او را بشو ا ھفت بار میینشد، پنج  کت با سه بار شستن پایند. چنانچه مک
پنھان و مواضع سجده مرده عطر  یھا ر بغل و محلیو در زرده ک کان او را خشیدر پا

 .)٤(ت معطر گردد بھتراستیرا قرار دھد. چنانچه تمام بدن م

                                                                                                       
 ).حمد(أ ».ميت ككرسه حياً ـإنَّ كرس عظم ال«فرموده است:  جزنده است. رسول خدا 

 ».ستن آن در حالت زنده بودنش استکت (مرده)، ھمانند شیمستن استخوان کق شیبه تحق«

فوقصته ناقته وهو حمرم فامت، فقال:  جإنَّ رجالً كان مع النبي «@ه:کرده است کت یروا مابن عباس  -١

: اغسلوه بامء وسدر وكفنوه يف ثوبني وال متسوه طيباً وال ختمروا رأسه فإنَّ اهللا يبعثه يوم جرسول اهللا 

 .)ومسلم یبخار(ال@».ملبياً القيامة 

ن انداخت، و گردنش را یه شترش او را بر زمکبود  جامبر یدر حال احرام ھمراه پ یمرد«
د، و ینکفن کد، و در دو پارچه یفرمود: او را با آب و سدر غسل دھ ج اللهست و ُمرد، رسول کش

امت یمتعال او را در روز قرا خداوند ید. زیعطر و ماّده خوشبو نزده، و سرش را ھم نپوشان یبه و
 د.ینما ان محشور مییه گویتلب

 ».ملك، ال رشيك لكـلبيك اللهم لبيك، لبيك ال رشيك لك لبيك، إنَّ احلمد والنعمة لك وال«

ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، قالت: «@فرمود: جامبر یه پکآمده  ل هیث ام عطیدر حد -٢

@.)یبخار(ال ».ومشطناها ثالثة قرون
د. ام ینکوضو آغاز  ی) از سمت راست بدنش، و اعضاجامبر ینب دختر پیدر ارتباط با غسل ز«

 ».میردکم یش را به سه قسمت تقسید: موھایگو ه مییعط

بخاری (ال». اغسلنها ثالثاً أو مخساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك« فرموده است: ج اللهرسول  -٣
 .)ومسلم

 ».ار استکن یبه ا یاجیه احتکد یدید، اگر دییشتر بشویا بیا پنج بار، یاو را سه بار، «
 زدند. کعطر مش م را بر اجساد انس و ابن عمریز -٤
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ش یا ناخنھایل ی. و چنانچه سب)١(خوشبو معطر گرددای  ت با بخور و مادهیفن مک
صورت نگرفته است.  یار انجام نشد گناھکن یوتاه گردد، اما چنانچه اکبلند بود، 

گردد، و اگر ختنه نشده بود، ختنه  وتاه نمیکشرمگاه  یش شانه نشود، و موھایموھا
 وجود ندارد. یلین اعمال دلیرا بر ایگردد، ز نمی

 .)٢(شود م شده و پشت سر انداخته مییت اگر زن باشد به سه دسته تقسیسرم یمو
 ت.یفن مکام کاح -۵

راھن یه عمامه و پکتن سه ینند، در اکفن کد یبھتر است مرد را در سه پارچه سف
ده یچیفن پکت در ی. م)٣(دیفن گردک ج ه رسولکاست  ین ھمان روشیوجود ندارد، ا

نخواھد  یده شود مانعیچیو ملفقه (چادر شب) پ )٤(ت در ازاریشود چنانچه م می
 داشت.

 .)٥(شوند فن میکزنان را در پنج پارچه 

                                           
 .ة)بیش یبأحمد وابن (أN@»إذا أمجرتم امليت فأمجروه ثالثاً «فرموده است:  ج اللهرا رسول یز -١

ه ک یتیم ین عمل براید، البته ایدھن عمل را سه بار انجام ید، ایردکت را خوشبو یفن مکاگر «
 ».شود در حال احرام بوده است انجام نمی

رنا شعرها «@گر آمده است:یت دیآمده بود، و در روا له یث ام عطیه در حدکگونه  ھمان -٢ فضفّ

 .)ومسلم یبخار(الN@»ثالثة أثالث: قرنيها وناصيتها وألقياهنا خلفها

سو در دو طرف یم دو گیردکم یبه سه قسمت تقس) را جامبر ینب دخت پیش را (زیسوھایگ«
 ».می، و ھمه را در پشت سر انداختیشانیدر وسط پ یکیھا)، و  (شاخ

ن يف ثالثة أثواب  جإنَّ رسول اهللا « آورده است: لشه ین عایاز ام المؤمن یثیدر حد یبخار -٣ فِّ كُ

 ».دراجاً يامنية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص وال عاممة، أدرج فيها إ
فن که از جنس پنبه بود، ک) یی(نام روستا یسحول یمنید یدر سه پارچه سف ج اللهرسول «

 . »ده شدندیچیآن پارچه پ راھن و عمامه وجود نداشت، و در یان آنھا پید، و در میگرد
 ند.یرجامه، شلوار و آنچه بدن را بپوشاند. لنگ دور پاھا را ازار گویز -٤

N@ »مرأة يف مخسة أثوابـأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم ير أن تكفن ال«@گوید: می :ابن منذر  -٥
 .)بخاری ومسلم(ال
فن که زنان در پنج پارچه کم، معتقدند یردکآنھا علم آموخته و حفظ  ه ازک یشتر دانشمندانیب«

 . »شوند
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 .شود فن میکتا سه پارچه  یکپسر بچه در 
 شود. فن میکپارچه و دو مالفه  یکدختر بچه در 

پارچه  یکه در کمردگان (از مرد، زن، بچه) واجب آن است  یاما در واقع برای تمام
ت در حالت احرام یده شود. چنانچه میه تمام بدن پوشکای  فن شوند بگونهکده و یچیپ

گر یپارچه دا یا در ھمان لباس احرام، یا عمره) باشد او را با آب و سدر شسته، ی(در حج 
 یرا ویزنند، ز نمی یپوشانند، و عطر ھم به و نند، اما سر و صورتش را نمیک فن میک

ن یا. شد خواھد محشور و مبعوث) … كياللهم لب يکلبان (یه گویامت تلبیدر روز ق

 ثابت شده است. ج اللهث رسول یعمل از احاد
فن کرا  یگر ویداما چنانچه محرم (شخص در حالت احرام) زن باشد مانند زنان 

ش کش را با دستیزنند، و صورتش را با روبند، و دستھا نند، و به او عطر نمیک می
ردن زنان کفن کپوشانند. (قبال نحوه  فن میکپوشانند، اما صورتش را با پارچه  نمی

 ان شد).یب

ت و نماز خواندن بر او ین شخص به غسل دادن میتر ستهین و شایسزاوارتر  -۶
، بعد از او، پدر، پدربزرگ، و بعد )١(رده باشدکت یوص یدرباره وت یه مکاست  یسک

 به او، سزاوارتر ھستند. یکشاونداِن مرد نزدیاقوام و خو

ت یه زن به او وصکاست  یسکن فرد به غسل دادن یتر ستهیدر مورد زنان ھم، شا
به او،  یکشاونداِن زن نزدیرده است، بعد از او، مادر، مادر بزرگ، و بعد اقوام و خوک

 سزاوارتر ھستند.
ه ک یرا ھنگامی، ز)٢(دیرا بشو یگر ویاگر ُمرد د یکه زن و شوھر ھر کز است یجا

 افت ھمسرش او را شست.یوفات  ق یر صدکابوب

                                           
 ).مالک(او را غسل دھد.  لبنت عمیس  ءوصیت کرد، زنش اسما سگونه که ابوبکر صدیق  ھمان -١

 او را غسل دھد. :ن یریرد ابن سکت یھم وص س کنس بن مالأ

من جنازة بالبقيع وأنا أجد  جرجع إيلَّ رسول اهللا « ه:کت شده است یروا ل شهیعا از یثیدرحد -٢

صداعاً يف رأيس وأقول: وا رأساه، فقال: بل أنا وا راساه، ما رضكِ لو متِ قبيل فغسلتكِ وكفنتكِ ثم 

؟!  .)گرانی، ابن ماجه و دیدارمالحمد، (أN@»صليتُ عليكِ ودفنتكِ
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 ست.را ُش  لھمسرش فاطمه الزھراء طالب  بیأبن  ینقل شده است عل چنین ھم
 نماز جنازه: یچگونگ -۷

ا ی یکبا  یوتاھکشود، اگر به ھمراه آن سوره  می ر اول، سوره فاتحه خواندهیبکبا ت

 لاز ابن عباس  یثین نحوه قرائت در حدیه از قرآن خوانده شود بھتر است. ایدو آ
 .)١(آمده است

 یشود مشابه ھمان درود درود و صلوات فرستاده می ج اللهر دوم، بر رسول یبکبا ت
 شود. ه نماز خوانده میک

 شود. خوانده مین دعا یر سوم، ایبکبا ت

رنا وأنثانا، اللهم من كنا، وذريبكنا وريتنا وشاهدنا وغائبنا، وصغينا ومياللهم اغفر حل«

امن، اللهم اغفر له، وارمحه ياإل ته منا فتوفه عىلياإلسالم، ومن توف ه عىليته منا، فأحييأح

ونقه من رم نزله، ووسع مدخله، واغسله باملاء والثلج والربد، كوعافه، واعف عنه، وأ

اً من أهله، رياً من داره، وأهالً خريض من الدنس، وأبدله داراً خيالثوب األب ینقيام كا ياخلطا

ه، اللهم يقربه، ونور له ف یوأدخله اجلنه وأعذه من عذاب القرب، وعذاب النار، وافسح له ف

 ).وابن ماجه یینساالو یترمذالمسلم، ( ».…ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده 
بانمان را، و یخداوندا!، زندگان ما را، و مردگانمان را، و حاضران، و غا«

، ین و ببخشاکمان)، و مردان و زنان ما را، مغفرت  مان و بزرگانھای کوچکانمان(کودک

                                                                                                       
به شدت درد ه سرم کع نزدم آمد، حال آنیای در گورستان بق و بعد از دفن جنازه ج اللهرسول «

ن را ی(ا  سرم! یه من سردرد دارم، واکفرمود: بل جشان یسرم! ا یگفتم: وا جه مییرد، در نتک می
نم، ک فنت میکآنگاه غسلت خواھم داد،  یریرسد اگر قبل از من بم به تو می یانیبدان)، چه ز

 .نم؟!ک خوانم، و دفنت می آنگاه بر تو نماز می

عىل جنازة فقرأ بفاحتة  مصليت خلف ابن عباس «@ه:کند ک ت مییطلحه بن عبدالله بن عوف روا -١

ا سنة  الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلامّ فرغ أخذت بيده فسألته فقال: إنَّام جهرت لتعلموا أهنَّ

 .)یینساال، أبوداود ویبخار(ال@».وحق

گر با یای د سوره ای نماز خواندم، او سوره فاتحه را با بر جنازهب  پشت سر عبدالله بن عباس«
دم، گفت: یبلند خواند، تا آنھا را به ما بشنواند، بعد از اتمام نماز، دستش را گرفتم و پرس یصدا

 ».باشد د خواندن فاتحه و سوره سنت و حق مییه بدانکبلند خواندم  یعمدًا با صدا
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س را کن اسالم زنده گردان، و ھر یبراى یگردان ه زنده میکس از ما را کخداوندا! ھر 
، ین، و او را ببخشاکت) رحم ین میران، خداوندا! بر (ایمان بمیبر ا یرانیم ه از ما میک

دار، و  یگاھش را گرامین، جاکدر گذر و معافش  ین، و از وکبش یت را نصیو عاف
خ) غسل بده و از اشتباھات یقبرش را گسترده بگردان، او را با آب، برف و تگرگ (

 یشود، به او منزل یم کپا یو آلودگ کد از چریسفای  ه پارچهکش گردان، ھمانگونه کپا
ن، او را وارد بھشت کاش عطا  بھتر از خانوادهای  ااش بده، و خانوادهیبھتر از خانه دن

 ش نگه دار.یو او را از عذاب قبر و عذاب جھنم در پناه خون، ک
) ما را بعد از او گمراه و چنین ھمخداوندا! ما را از پاداش او محروم مگردان، و (

 ».نکمنحرف م
 .)١(ر دستھا بلند گرددیبکھنگام ھر ت مستحب است

م، اگر تعداد یخوان غه مونث مییبه ص یت) زن بود دعا را در عربیچنانچه مرده (م
 م.یخوان غه جمع مییرا به ص یعرب یتھا) چند نفر بودند، دعایھا (م مرده

شود و به  مغفرت خوانده نمی ی، دعا)٢(ا نوزاد بودی کودکت) یچنانچه مرده (م
 شود. ر خوانده مییز یآن، دعا یجا

ل به موازيه، وذخراً شفياللهم اجعله فرطاً لوالد« نهام، وأعظم به يعاً جماباً، اللهم ثقّ

 ك وقه برمحتنيمؤمنـ، وأحلقه بصالح سلف الم يبراهإفاله ك أجورمها، اللهم اجعله يف

                                           
مصيل عىل اجلنائز يرفع يديه يف أول تكبرية يكربها، ـأمجع أهل العلم عىل أنَّ ال«@د:یگو می :ابن قدامه  -١

البن قدامه  یبه، المغنیش یبأ، ابن یھقیب(ال@. »يرفع يديه يف كل تكبرية بوكان ابن عمر 
 .)گرانیو د ۳/۴۱۷
ش را یھا ند (دستکن یدیر اول رفع یبکه نمازگزار بر جنازه به ھنگام تکن است یاجماع علما بر ا«

 رد).ک ن مییدیرد. (رفع ک ش را بلند مییھا ر دستیبکبا ھر ت م ند)، ابن عمرکبلند 
و  یشود، اما در مذھب حنف ر دستھا بلند مییبکو احمد بن حنبل، با ھر ت یدر مذھب شافع

 نند.ک ر اول دستھا را بلند مییبکتنھا در ھمان ت یعنینند، ک ھا را بلند نمی دست کیمال

يصىلّ عليه ويدعى لوالديه  -ويف رواية: والطفل -والسقط«@فرموده است: ج اللهرا رسول یز -٢

 .)یترمذ(ال ».مغفرة والرمحةـبال
پدر و مادرش  یشود، و برا ، نماز خوانده میکودکگر: ید یتین سقط شده، و در روایجن یبرا«

 ».شود مغفرت و رحمت می یدعا
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 ).۳/۴۱۶البن قدامه  ی(المغن ».ميمن عذاب اجلح
برای پدر و ای  ای، و پاسخ دھنده نندهک، شفاعت ینه ایپاداش، گنجخداوندا! او را «

ن یو بد  ن بگردان،یاعمالشان را سنگ یترازو کودکن یمادرش قرار بده، خداوندا! توسط ا
قرار  م یفالت و حضانت ابراھکدر  کودکن ین، خداوندا! اکاد یرا ز شان خاطر پاداش

صالح) ملحق بگردان. و با رحمت خودت  ن (سلفیشیرا به مؤمنان صالح پ یبده، و و
 ».او را از عذاب دوزخ حفظ بگردان

ستد، و اگر زن بود در یه امام در مقابل سر جنازه اگر مرد باشد باکسنت آن است 
 .)١(ستدیر جنازه بایکمقابل وسط پ

                                           
ويف رواية:  -شهدت أنس بن مالك صىل عىل جنازة رجل عند رأسه«عن أيب غالب اجلناط قال:  -١

فقيل له: يا أبا محزة هذه جنازة  -أو من األنصار -فلام رفع أيت بجنازة امرأة من قريش -رأس الرسير

خرض ويف رواية ـ: عند عجيزهتا وعليها نعش أ -ابنة فالن فصل عليها، فصىل عليها فقام وسطها

وفينا العالء بن زياد العدوي فلام رأ اختالف قيامه عىل الرجل واملرأة قال: يا أبا محزة هكذا كان 

يقوم حيث قمت؟ ومن املرأة حيث قمت؟ قال: نعم، قال: فالتفت إلينا العالء فقال:  جرسول اهللا 

 .)گرانی، ابن ماجه و دیترمذالحمد، أبوداود، (أ@».احفظوا

در برابر سر  س که انس بن مالکه گفت: شاھد بودم کت است یجناط رواالغالب  یاز اب«
ه ک یستاد، و زمانیدر مقابل سر تابوت ا -آمده است یگریت دیدر روا -ای نماز خواند، جنازه

 ین ھنگام به انس گفته شد: ایآورده شد: در ا یا انصاری یشیقر یجنازه را بردند، جنازه زن
ستاد، و یجه او در وسط جنازه ایز نماز بخوان، در نتیاست، بر او ن ینن جنازه دختر فالیابوحمزه! ا

ه بر آن ک یستاد، در حالیتابوت ا یه: در انتھاکآمده است  یگریت دیبر او نماز خواند. در روا
ن) ین تابعیاز ثقات و معتمد یکی( یاد عدویان ما عالء بن زیسبز رنگ بود، و در م یفنکجنازه 

 ید: ایان زن و مرد بود پرسیام مین اختالف در قیه او شاھد اک یھنگامز وجود داشت. و ین
خواند؟ و  بر جنازه نماز می یو نماز خواند یستادیه تو اکگونه  نیھم ج اللها رسول یابوحمزه ! آ

اد رو ین ھنگام عالء بن زیخواند؟! انس گفت: بله، در ا نماز می یه بر زن نماز خواندکه آنچه یشب
 ».دینکن روش را در خواندن نماز جنازه حفظ یگفت: ا رد وکبه ما 

وصىل عىل أم كعب  ج صليت خلف النبي«@ه:کآمده است  سگر از سمره بن جندب ید یثیدر حد

 .)ومسلم یبخار(ال@. »للصالة عليها وسطها ج ماتت وهي نفساء، فقام رسول اهللا

ه کصورت  نیم، بدینماز خوانده در حالت نفاس مرده بود کعب کبر ام  جامبر یدر پشت سر پ«
 ».ستادندینماز ا یدر وسط جنازه برا جشان یا
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دھند، و جنازه  و اگر چند جنازه از مرد و زن باشد. جنازه مرد را مقابل امام قرار می
 بعد از جنازه مرد گذاشته یعنیدھند،  را در جھت قبله و پشت جنازه مرد قرار میزن 
بود، پشت جنازه پسربچه بعد از جنازه مرد، سپس جنازه  کودکشود، و اگر جنازه  می

شود، و بعد از آن جنازه دختربچه در جھت قبله بعد جنازه زن، پشت  زن قرار داده می
 شود. سر ھم گذاشته می

قرار  یه سر ھر جنازه مقابل جنازه قبلکشود  ھا قرار داده می جنازه صورت نیبد
بچه  انه سر زن مقابل سر مرد، و سر دختریبچه مقابل سر مرد، و م رد. سر پسریگ می

 رد.یگ مقابل سر زن قرار می
 یینفر از نمازگزاران جا یکستند و چنانچه یا پشت سر امام می ینمازگزاران ھمگ
 ستد.یتواند در دست راست امام با افت، مییدر پشت سر امام ن
 در گور قرار دادن مرده):ت (یدفن م یھشتم: چگونگ
ه عمق آن حدود نصف قامت کنگونه یبد. )١(ق باشدیه قبر (گور) عمکبھتر آن است 

و . )٢(نندکجاد یه در درون گور (قبر) َلحد اکنیگر ایمرد متوسط القامه باشد. و د یک
 قبله باشد.جھت آن ھم در سمت 

، و سپس گره )٣(گذارند راست) داخل َلحد می یدست راست (پھلو یمرده را بر رو

                                           
يف جنازة رجل من األنصار وأنا غالم  جخرجنا مع رسول اهللا «@ای انصاری روایت است که: از صحابه -١

احلافر ويقول:  -ويف رواية: يومئ إىل -عىل حفرية القرب فجعل يويص جمع أيب، فجلس رسول اهللا 

بَّ عِذق له يف اجلنة بیھقی و البوداوود، أحمد، (أ@. »أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرجلني لرُ

برای تشییع جنازه مردی انصاری خارج شدیم، من در آن زمان  ج اللهبه ھمراه رسول « .)دیگران
در کنار گودال قبر نشست و به گورکن سفارش  ج اللهای در کنار پدرم بودم. سپس رسول  پسربچه

گفت: از جانب سر، و از جانب  کرد و می و در روایت دیگری آمده است که: به او اشاره می -کرد، می
 ».ھای خرمای بھشت نصیب او گردد چه بسا از شاخهتر کن،  هپاھا، قبر را گشاد

 ند.یباشد را لحد گو آن می یدھند و در پھلو ه مرده را در آن قرار میکگور  ییاف انتھاکش -٢
قبر بصورت َلحد، یا شکاف مستقیم ھر دو جایز است، ولی لحد مجموعًا از شکاف بھتر است. انس بن  -٣

، فقالوا: نستخري ـبال ج النبيملا تويف «@کند که: روایت می سمالک  حُ ِّ مدينة، رجلٌ يلحد وآخر يُرضَ

حمد، (أ@».جربنا ونبعث إليهام، فأهيام سبق تركناه، فأرسل إليهام، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي 
 .)گرانیو د یطحاوالابن ماجه، 
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ه کندارد  ین تفاوتیار گردد، و اکه سر جنازه برھنه و آشکرده، و بدون آنکفن را باز ک
 کگذارند تا مطمئن شوند خا ا ِگل مییا زن باشد. بعد از آن بر آنجا خشت، یمرده، مرد 

ا سنگ ی )١(گر مانند لوحیز دیا ھر چیشود. اگر توانستند خشت بگذارند  داخل آن نمی
زند و گور را پر یر را می کبه داخل آن شود. حاال خا که مانع داخل شدن خاکا تخته ی

. )٢(»رسول اهللا ۀمل بسم اهللا و عىل«ن زمان گفته شود: ینند. مستحب است در اک می
 . »میگذار ن مرده را مییبه نام خدا و بر امت رسول خدا ا: «یعنی

ان داشت کباشد، و چنانچه ام می )٣(وجب یکن به اندازه یارتفاع سطح قبر از زم
 .)١(پاشند خته و آب مییزه ریسنگر یآن مقدار یرو

                                                                                                       
زد، و  لحد می یکین وجود داشت، کنه دو گوریوفات نمود، در شھر مد جامبر یه پک یھنگام«
(استخاره  ردهکر یند. اصحاب گفتند: از پروردگارمان طلب خک می یقبر را معمول یگرید

سبقت گرفت، قبر را به او واگذار  یگریه بر دکس کم، ھر یفرست م) و به نزد آنھا میینک می
 ».ندک یلحد جامبر یپ یعتر آمد و براین سرکجه آن لحد یم. در نتینک می

أحلدوا يل حلداً وانصبوا عيلَّ اللبن نصباً «@ه:کند ک ت مییوقاص از پدرش روا یابعامر بن سعد بن 

 ).گرانی، ابن ماجه و دیئنساالمسلم، (». ج كام صنع برسول اهللا

رسول  یه براکد، ھمانگونه یرده و ببندکم کد، و آن را با خشت محینکب یم لحدیپدرم گفت: برا«
 ».ردندک ج الله

ه از جنس سنگ، چوب، فلز، تخته کندارد  یبتواند لَحد را ببندد، حال تفاوته ک یز پھنیھر چ -١
 ا استخوان باشد.ی یشتک

وعىل سنة D@و در روایت دیگر: -»بسم اهللا وعىل ملة رسول اهللا«@ه:کث آمده است یرا در حدیز -٢

 .)یھقیبالم وکحاالان، ی، ابن ماجه، ابن حیترمذالحمد، أبوداود، (أ@».رسول اهللا
 . »ا بر سنت و روش رسول خدایبه نام خدا و بر امت رسول خدا، «

 یدسته جمع یرا دعای، زیند، نه بصورت دسته جمعک س خودش دعا میکن ھنگام ھر یدر ا
 رود. بدعت به شمار می ینوع

سنن در  یھقیب(ال.  »أن يزاد عىل القرب عىل حفرته جهنى رسول اهللا «@ث آمده است:یرا در حدیز -٣
 .ی)برکال
 یعنیرده است. (ک ینده شده به قبر اضافه شود، نھک کشتر از خایه بکنیاز ا ج اللهرسول «

 ».نده شده، به داخل قبر برگردانده شودک که خاکھمان اندازه 

: ال تدع متثاالً إالَّ طمسته وال قرباً سلعيلّ  ج قال رسول اهللا«@ه:کآمده است  یگریث دیدر حد
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ستاده و برای یه بر سر قبر اکاند سنت است  ردهکع ییه جنازه را تشک یسانکبر 
ت بر سر قبر او یه بعد از دفن مکت شده یروا ج اللهند. از رسول یر بنمایخ یت دعایم

 ».سأليه اآلن ت فإنَّ يم و سلوا له التثبيكاستغفروا ألخ«فرمودند:  ن مییستاده و چنیا
 گران).یو د یھقیبالم، کحاالبوداود، أ(
و ثبات در سخن حق  یدارید، و برای او پاییبرای برادرتان طلب آمرزش نما«
ر و ک(من یدر حال حاضر دو فرشته الھ یعنیشود. ( را از او اآلن سؤال میید، زیبطلب

 ».رند)یگ امتحان می یر) از وکین
 ت: ینھم: نماز جنازه بعد از دفن م

ز ینماز جنازه بخواند، برای او جا یت نتوانست بر ویقبل از دفن م یسکچنانچه 
ماه  یکن مدت حدودا تا یت نماز جنازه بخواند، و ایه بعد از دفن ھم بر مکاست 

گر یماه د یکشتر از ی، و ب)٢(اند ن عمل را انجام دادهیا جرا رسول خدا یتواند باشد، ز می

بعد از  ج اللهه رسول کامده است ین یا اثریث یه در حدکن علت یباشد بد ز نمییجا
 نماز جنازه خوانده باشد. یت بر ویماه از دفن م یک
 

                                                                                                       
 .)گرانیمسلم و د(@».مرشفاً إالَّ سويته

ه نابود ک یای را تا زمان چ مجسمهیه: ھکدستور داد  سطالب  یبن اب یبه عل ج اللهرسول «
 ».نکای رھا ن دهیه صاف نگردانک یرا تا زمان یچ قبر بلندین، و ھکای رھا ن ردهکن

براهيم إرش عىل قرب ابنه  جأنَّ رسول اهللا «@ه:کت شده است یروا ج اللهاز رسول  یثیدر حد -١

در  یھقیبالمجمع الزوائد، ( ».قرب مسطح اء، ووضع عليه حصباء، واحلصباء ال تثبت إالَّ عىلـمـال
تاب کدر  یتاب األم، ابن الجوزکدر المسند و در  یشافعالوسط وألدر ا یطبرانال، یبرکالسنن 
 .)ج یواج النبتاب أزکتاب المنتخب من کدر  یریار الزبکر بن بیث الخالف، والزبیق وأحادیالتحق

ن یخت. (ایآن ر یزه بر رویسنگر ید، و مقداریم آب پاشیقبر پسرش ابراھ یبر رو جرسول خدا «
دار نخواھد بود، و دوام یم) پاکب یمسطح (با ش یقبر یھا بجز بر رو زهیه) سنگرکمشخص است 

 ».آورد نمی
ردند) کدرگذشت (و او را دفن  یه: مردکاند  آورده -رحمھما الله -و امام مسلم یامام بخار -٢

 ».فدلوين عىل قربه، فأتى قربه فصىل عليه«@فرمود: ج اللهرسول 
 . »د، سپس به نزد قبر رفت و بر آن مرد نماز خواندیقبر او را به من نشان دھ«
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 ت: یو غذا دادن برای م یدھم: نوحه خوان
ه برای ک یسانکست صاحب عزا (عزاداران و سوگواران) برای مردم و یز نیجا

 ریبزرگوار جر یرا صحابینند. زکه و آماده یتھ کند غذا و خورایآ ت به نزد آنان مییتسل
جمع شدن برای  ج اللهاِت رسول یما در زمان ح«گفته است:  یبجلالبن عبدالله 

 یو سوگوار )١(احتیت از انواع نین مردن غذا را بعد از دفکه و آماده یو تھ یعزادار
 .)٢(میشمرد ز دانسته و بر مییناجا

ه یھمانھاىشان غذا تھیه برای خودشان و مکوجود ندارد  یاما برای صاحبان عزا منع
ا یگان برای صاحبان عزا غذا پخته یشاوندان و ھمسایه خوکنند، البته بھتر آن است ک

به  )٣(ن شامیدر سرزم طالب  جعفر بن أبیه خبر شھادت ک یرا زمانینند. زکه یتھ

ش دستور دادند تا برای خانواده جعفر بن یشان به خانواده خوید، ایرس ج اللهرسول 

) گذشته یبتی(مص ینند و سپس فرمودند: (امروز) بر آنان امرکه یغذا تھ سطالب  أبی
 رده است.کشان  ه آنان را به خودشان مشغول ساخته و نگرانکاست 

، یترمذالبوداود، أحمد، أ( . »شغلهم�اصنعوا آلل جعفر طعاماً فإنه قد أتاهم أمر «
 گران).یابن ماجه و د

ه شده یه براىشان تھک ییه صاحبان عزا از غذاکوجود ندارد  یمانع چنین ھم
 نند.کگران را دعوت یا دیگان و یھمسا

 در شرع وارد نشده است. ینیت وقت معیدر ارتباط با گفتن تسل
 برای زنان: یازدھم: زمان سوگواری

 .)٤(نندک یش از سه روز عزاداریه بکست یز نیبرای زنان جا

                                           
 ت.یون به روش جاھلیو ش یه و زاری، گریاحت: نوحه خوانین -١
 رده است.کت یسند حسن روابا  -رحمه الله -ث را امام احمدین حدیا -٢
 گفتند. را شام می ین امروزیه، اردن، لبنان و فلسطیسور یشورھاکمجموعه  -٣

أن  ج هنى رسول اهللا«@ه:کث آمده است یرا در حدیھمسر تنھا سه روز است ز ریغ یبرا یعزادار -٤

د عىل أحد كائناً من كان فوق ثالثة أيام إالَّ عىل الزوج أربعة أشهر وعرشاً   .)ومسلم یبخار(الN@»حتُ

خواھد باشد، مگر بر  می سکشود، حال ھر  یش از سه روز سوگواریه بکفرمودند  ینھ ج اللهرسول «
 ».ندک ید چھار ماه و ده روز سوگواریه زن باکشوھر، 

د عىل ميت «@فرموده است: ج اللهگر رسول ید یتیدر روا ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتُ
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ن حالت بر زن واجب است چھار ماه و ده روز یرا در ای. ز)١(شان مگر برای شوھران
د یه گذشت باکح یث صحیند. اما چنانچه باردار (حامله) بود مطابق با احادک یسوگوار
 مان ادامه دھد.یام ش را تا ھنگایسوگوار

                                                                                                       
ا حتد عليه أربعة أشهر وعرشاً   .)ومسلم یبخار(ال .»فوق ثالث إالَّ عىل زوج فإهنَّ

ش از سه روز یه بکست (حرام است) یمان دارد، حالل نیه به خدا و روز آخرت اک یچ زنیبر ھ«
ند. (ھر ک می ین حالت چھار ماه و ده روز سوگواریه در اکشوھرش،  یند، مگر براک یسوگوار

 ».ان باشد)یکگر از نزدیس دکا ھر یا فرزند، یا برادر، یا مادر، یچند آن مرده پدر، 
رد، یم ه شوھرش میک ینصورت زنیشوھر در اسالم واجب قرار داده شده است، بد یبرا یسوگوار -١

ژه و خاص زنان است، و شامل مردان ین عمل ویند، اک می یش چھار ماه و ده روز سوگواریبرا

ِيَن ُ�َتَوفَّْوَن ِمنُْ�ْم َوَ�َذُروَن ﴿@د:یفرما سوره بقره می ۲۳۴ه یآ را خداوند متعال دریشود، ز نمی َوا�َّ
ْشُهٍر وََعْ�ً 

َ
ْرَ�َعَة أ

َ
�ُْفِسِهنَّ أ

َ
�َّْصَن بِ� ْزَواًجا َ�َ�َ

َ
 .]۲۳۴[البقرة:  ﴾اأ

د آنان (ھمسرانشان) یگذارند، با می یرا باق یرند، و ھمسرانیم از شما مردان می هک یسانکو «
 )».…شان را بگذرانند نند. (عدهکچھار ماه و ده روز صبر 

ند، حال تفاوت ندارد مدت آن ک ید تا ھنگام تولد فرزندش سوگواریحامله باشد، با یاما چنانچه زن
ش تمام یمان سوگواریتواند باشد، و به مجرد زا مین ماه یروز تا چند یکچند روز باشد، از 

ْن يََضْعَن ﴿@د:یفرما سوره طالق می ۴ه یرا خداوند متعال در آیشود، ز می
َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ْ�َاِل أ

َ
وَ�ُت اْ�

ُ
َوأ

 ].۴[الطالق:  ﴾َ�ْلَُهنَّ 
گذارند.  ین میشان را زمیه بارھاکاست  یشان تا وقت و زنان باردار (حامله) مدت و زمان عده«

 ».نند)ک مان میی(زا

ا نفست بعد موت زوجها بليال فجاءت النبي «ه آمده است: یه االسلمیث سبعیدر حد  جأهنَّ

ا وضعت بعد وفاة زوجها بأربعني ليلة @».فاستأذنته أن تنكح، فإذن هلا فنحكت، ويف لفظ: أهنَّ
 .)ومسلم یبخار(ال

آمد و از  جامبر یا آمد)، پس نزد پی(فرزندش بدند یه چند شب بعد از مرگ شوھرش نفاس گردیسبع«
 یرد. در لفظکز به او اجازه داده و او ھم ازدواج ین جشان یند، اکشان اجازه خواست تا ازدواج یا

 ».ردکمان یگر آمده است چھل شب بعد از وفات شوھرش زاید
 یھرش خبرگردد. و چنانچه از وفات شو زنان از ھنگام مرگ شوھر آغاز می یبرا یسوگوار

گاھ ھم چھار ماه و ده روز  یشود. مدت سوگوار ش شروع مییزمان سوگوار ینداشت، از لحظه آ
ماه از وفات او یکرد، اما بعد از یشوھرش بم یباشد. به عنوان مثال اگر زن از لحظه مرگ شوھر می

گاه می  ابد.ی می انیشود، و بعد از سه ماه و ده روز پا ش از لحظه خبر شروع مییشود، سوگوار آ
 ه بر زن سوگوار واجب است: کآنچه 
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 یگران سوگواریا دیانش و یکشاوندان و نزدیست برای خویز نیبر مردان جا یول
 رد.یا عزا بگیرده ک

 

                                                                                                       
وال متس «@ه:کو مسلم آمده است  یرا در بخاریننده، زکردن از عطرھا و مواد خوشبو کز یپرھ -۱

 ».ندکننده است، استفاده نکاز ھر آنچه خوشبو : «یعنی@»طيباً 
تواند  می ین وقتیآورد، بنابرا جان مییشھوت بوده و انسان را به ھ کخوش و عطرھا محر یرا بویز

 گردد. کض پایه از حکند کات استفاده ین مواد و عطریاز ا

@».وال متس طيباً إالَّ إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار«@ه:کو مسلم آمده است  یث بخاریدر حد
ای قسط و اظفار استفاده  د از قطعهیگرد که پاک یند، مگر زمانکاستفاده ن ھا نندهکاز خوشبو «

 ».شود ض متساعد مییه از حک یندیناخوشا یبرطرف ساختن بو ید (براینما
ه در بخور ھم استفاده کشود  محسوب می یاھیگ یه به عنوان داروکاست  یھند یقسط: چوب

 شود. شده و سوزانده ھم می
  ننده است.کبخور و خوشبو  یاظفار: نوع

 ھا. ییبایورآالت و زیش و زیردن از آراکز یپرھ -۲

املتوىف «@ه:کث آمده است یرا در حدیباشد، ز حرام می یشیسرخاب، سرمه و لوازم آرابر او ھر نوع 

N@»عنها زوجها ال تلبس املعصفر من الثياب وال املمشقة وال احليل وال ختتضب وال تكتحل
 .)حمدأ، أبوداود ویئنسا(ال
(آراسته  یلره) به رنگ زرد، و قرمز، و ُح یاجکافته است، لباس (گل یه شوھرش وفات ک یآن زن«

رده، و به چشمش کو جلوه دار) نپوشد، و خضاب و حنا ن یمتیق یھا ورات طال، نقره و سنگیبه ز
 ».زند سرمه نمی

ه جلب توجه ک یزیند، و از ھر آنچکز یبنده پرھیھای فر جذاب با نقشه ید از لباسھایبا چنین ھم
 ند.ک یشود، دور ردن مردان به او میکننده بوده و سبب نگاه ک
د منع و ی، الماس و مرواریمتیق یور آالت، طال و نقره، سنگھایث از استفاده زیمطابق با حد -۳
 شده است. ینھ
ند، و از آن به جز به یبنش یرده به سوگوارک می یه با شوھرش زندگکد در ھمان خانه یبا -۴

البته به  …ه و مارستان و مدرسه و دانشگاید از بازار، رفتن به بیضرورت خارج نگردد مانند: خر
 ند.کت یاملش را رعاکه حجاب کشرط آن

». أمكثي يف بيتكِ الذي أتاك فيه نعي زوجكِ حتى يبلغ الكتاب أجله«@د:یفرما می جرسول الله 
 .)گرانیحمد و دأ، یینساال، یترمذال، أبوداود، کمال(
 ».سوگواریت پایان یابدای که خبر مرگ شوھرت به تو رسیده است بمان، تا آنکه مدت  در ھمان خانه«
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 دوازدھم:
ارت گورستانھا رفته و برای مردگان دعا یه ھر چندگاه به زکز است یبرای مردان جا

از آخرت و  یآورادیدار برای آنان ین دیرا ایند، زیشان بنما ی رده و طلب رحمت براک

 .»ةم اآلخر�ركها تذزوروا القبور فإنَّ «فرمود:  ج اللهرا رسول یباشد. ز سرانجامشان می
 .»آورد اد شما میین قبور، آخرت را به یرا اید، زیدار قبرھا برویبه د« ت مسلم).ی(به روا

گفتند: ھرگاه به گورستان (قبرستان)  شان می ارانیبه اصحاب و  ج اللهرسول 
 د: ین دعا را بخوانیا دیرفت

م �ا إن شاء اهللا ب، و�نَّ �مسلمـ وال�مؤمنـار من اليم أهل ادلي�السالم عل«
 .»ن�مستاخرـ منا وال�مستقدمـرحم اهللا الي، ةيم العاف�الحقون، �سال اهللا نلا ول

مؤمنان و  ین از تمامین سرزمینان اکسا یسالم بر شما ا« ).یئنساالحمد وأ(مسلم، 
وست، از خداوند برای خودمان و یم پیمسلمانان، و ما ھم اگر خداوند بخواھد به شما خواھ

اند، و  ا رفتهیه قبل از ما از دنک یسانکم و خداوند به ھر آن یخواھ را می یت و سالمتیشما عاف

 .»ندکا خواھند رفت رحمت یبعد از ما از دن یسکبه ھر آن 
فرموده  ج اللهرا رسول یھا بروند، ز ارت قبرستانیه به زکست یز نیاما برای زنان جا

 .)١(»لعن اهللا زائرات القبور«است: 

                                           
 یاز آن نھ ج اللهرا رسول یباشد، ز ه حرام میکست، بلیز نیزنان نه تنھا جا یارت قبور برایز -١

 اند. فرموده

متخذين عليها ـزائرات القبور وال جلعن رسول اهللا «@ه:کشان وارد شده است ین از ایھمچن

 .)گرانیان و دبابن ح ،یالسیطال، یئنساالحمد، أبوداود، (أN@»مساجد والرسجـال

قبرھا، مسجدھا ساخته  یه بر روک یروند، و آنان ارت قبرھا مییه به زکرا  یزنان ج اللهرسول «
 رده است.کن) ینند را لعنت (نفرک یشان م ینند) و چراغانیگز (آنھا را به عنوان مسجد برمی

وارات القبور ج لعن رسول اهللا«آمده است:  یگریث دیباز در حد وابن  یترمذالحمد، (أ». زُ
 .)ماجه

 . »رده استکن یروند را لعنت و نفر ارت قبور مییه به زکرا  یزنان جرسول خدا «

يوماً فلام  جقربنا مع رسول اهللا «@ه گفت:کت شده است یروا مگر از عبدالله بن عمر ید یثیدر حد

نحن بامرأة مقبلة، فلام  وانرصفنا معه فلام حاذينا به وتوسط الطريق إذا جفرغنا انرصف رسول اهللا 
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 گران).ید و یھقیبالم، ک(احمد، ابن ماجه، حا
 ند.کن (لعنت) یروند نفر ارت قبرھا مییه به زکرا  یخداوند، زنان«

حوصلگی، و  مکصبری، و  م برخاستن فتنه، بییرا با رفتن زنان به قبرستانھا بیز
ند یت نماکع جنازه شرییه زنان در تشکست یح نیصح چنین ھمرود.  ون مییاد و شیفر
 .)١(رده و بر حذر داشته استک ین عمل نھیآنان را از ا جرا رسول خدا یز

                                                                                                       
: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: يا رسول اهللا جدنت إذا هي فاطمة، فقال هلا رسول اهللا 

ْتُ عىل أهل هذا ال محَّ د جميت ميتهم، فقال هلا رسول اهللا ـرَ  -مقابرـيعني ال -فلعلكِ بلغتِ الكُ

د ما رأيت اجلنة حتى  قالت: معاذ اهللا، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، قال: لو بلغتِ معهم الكُ

ان و ب، ابن حیینساالحمد، أبوداود، (أ@فسالت ربيعه عن الكدي: فقال: القبور.». يراها جد أبيكِ 
 .)گرانید
بازگشت،  جای را به قبر سپردیم، ھنگامی کارمان تمام شد، رسول خدا  جنازه ج اللهروزی با رسول «

آنکه در موازات ایشان قرار گرفتیم، و در وسط راه بودیم که با زنی که  ما نیز بدنبال ایشان برگشتیم، تا
) جامبر ی(دختر پ لآمد برخورد کردیم، زمانی که نزدیک شد متوجه شدیم فاطمه  به سمت ما می

 یرون آورده است؟! گفت: ایات ب تو را از خانه یزیبه او گفت: چه چ ج اللهاست. پس رسول 
به او  ج اللهم. رسول داش رفته بو ه خانوادهیخاطر و تعز یمرده به تسلن یرسول خدا! به خاطر ا

ام  دهیگفت: پناه بر خدا، من از شما شن ل؟! فاطمه یده باشیه به قبرستان رسکند کگفت: ن
ن جماعت به یفرمود: اگر با ا جشان ید. ایا ردهک یادآوریاز آن  یه در ارتباط با آن و نھکآنچه را 

ند یه پدربزرگ پدرت (عبدالمطلب) آن را ببک، مگر آنیدید ، بھشت را نمییدیرس قبرستان می
 ا رفته است).یفر از دنکت و یرا عبدالمطلب در جاھلی(ز

فإذا نسوة جلوس، فقال: ما  جخرج رسول اهللا «@ه:کت شده است یروا س طالب یابن اب یاز عل -١

؟ قلن: ال، قال: هل تُدلنيَ فيمن يُديل؟ قلن: ال، قال:  لنَ سِ غْ جيلسكن؟ قلن: ننتظر اجلنازة، قال: هل تَ

 .)یھقیبالابن ماجه و( ».فارجعن مأزورات غري مأجورات
چه دند: یپرس جشان یه نشسته بودند، اکمواجه شدند  یرون رفتند، و با زنانیب ج اللهرسول «
دند: یباز پرس جشان یم، ایسبب نشستن شما شده است؟! پاسخ دادند: منتظر جنازه ھست یزیچ
 یاریا شما ید: آیپرس جشان ید؟! پاسخ دادند: نه، مجددًا ایدھ ا شما جنازه را غسل مییآ

 د،یفرمود: بازگرد جشان یجه ایدھد؟! پاسخ دادند، نه در نت ار را انجام میکنیه اک یسکد یرسان می
 ».دیشو ار ھم میکد گناھیببر یه پاداشکرا شما بدون آنیز
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 ز است.یبرای مردان و زنان جا یا مصلیاما خواندن نماز جنازه در مسجد 
 نم.ک یجمع آوره توانستم کبود  یزین چین مطلب آخریا

 .نينا حممد وآله وصحبه أمجعينب اهللا وسلم عىل وصىل

                                                                                                       
ح یز نبوده و صحیارت زنان از قبرستان جایه زکگردد  ر شده روشن میکث ذیاز مجموع احاد

ارت قبور زنان یع جنازه و زییرا نه تنھا در تشیشود. ز ه سبب گناه آنان ھم میکست، بلین
 گردد. میه عامل فساد و گناه ھم کست. بلین یمصلحت
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