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  مقدمه

الحمد هللا رب العالمين، و العاقبه المتقين، و صلي اهللا علي    «
  »عبده و رسوله نبينا محمد و علي آله و اصحابه أجمعين

اما بعد، اين مجالت و عبارهتاي خمتـرص را كـه شـامل بيـان 
الدروس (واجبات دين اسالم براي عامه مردم است حتت عنوان 

 ).املهمه لعامه االمه
را تقديم مى كـنم » درسهاي مهم براي عموم امت اسالمي«

وند متعـال ميخـواهم كـه آن را از خدا. به متام تشنگان حقيقت
براي مسلامنان سودمند قرار داده و به لطف و كرم خويش بپذيرد 

 .زيرا كه وي بسيار بخشنده و بزرگوار است
 عبدالعزير بن عبداهللا 
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 :درس اول 
 و سوره هاي كوچك و كوتاه از سوره  »فاحته«آموزش سوره 

و تالوت صحيح با روش تلقني » ناس«تا آخر سوره » زلزاله«ى 
آهنا، و حفظ و از بر كردن آهنا به مهراه رشح و تفـسري آنچـه كـه 

 .درك و فهم آن واجب است
 :درس دوم 

اسالم داراي پنج ركن ميباشد، اولني و باعظمـت تـرين آن 
ِگواهي دادن به اين است كه هيچ معبود به حقـي جـز خداونـد 

 خداسـت،  فرستاده و پيامربeيكتا وجود ندارد، و اينكه حممد 
آن ) ال اله(، معناي  »اال اهللاال اله «با رشح معاين آن و بيان رشوط 

هیچ معبودي بحق نیست، که این جمله تمامی آنچه         : است که 
به غیـر از او پرسـتش شـده و مـورد      را که به جاي خداوند و 

. عبادت قرار مىگیرد بطور کلی و قطعی نفی و طرد مىکنـد           
ین حقیقت اسـت کـه عبـادت بـا تمـام      براي اثبات ا): إالَّ اهللا (

معانی و مفاهیمش تنها و تنها ویژه خداوند یکتا است، بـدون            
  .آنکه شریکی داشته باشد

  : عبارتند از »ال اله اال اهللا«شروط 
 ـ داشتن علم و دانش در فهم این جمله که خـودش کـامالً    1

  .مقابل جهل است
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  . ـ داشتن یقینی که با شک مخالف مىباشد2
  .شتن اخالصی که مخالف با شرك است ـ دا3
  . ـ داشتن صداقت و راستی که با دروغ مخالفت دارد4
  . ـ دوستی و محبتی که با هر گونه دشمنی مخالفت دارد5
 ـ تسلیم شدن محض در برابر آن بدون هر گونه مخالفت و  6

  .اعتراض
 ـ پذیرفتن و قبولی که مخالف هر گونـه انکـار و رد کـردن     7

  .است
 ورزیدن و انکار و بیزاري از هر آنچه که به غیر از اهللا  ـ کفر8

  .مورد عبادت و پرستش قرار مىگیرد
تمامی این موارد هشتگانه در دو بیت شعر زیر چنین آمده       

  : است
 علم يقني وإخالص وصدقك مع«

                          حمبه وانقياد والقبول هلا
 وزيد ثامنها الكفران منك بام

 »           سوي اإلله من األشياء قد أهلا        
 فرسـتاده   eمحمـد   : با توجه به مفاهیم این شـهادت کـه        

خداوند است مواردي هماننـد آنچـه در پاراگرافهـاي بعـدي            
  .مىآید الزم االجرا مىباشد
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  . ـ تصدیق و باور کردن هر آنچه که از آن خبر داده است1
  . ـ اطاعت و فرمانبرداري از اوامر او2
ـ اجتناب و پرهیز از هر آنچه که نهی کرده و بر حذر داشته  3

  .است
 ـ اینکه پرستش و عبادت خداوند تنها به روش و شـیوه اي   4

  . بیان داشته استeباشد که خودش فرموده و پیامبرش 
به دنبال آن سایر ارکان پنجگانه اسالم را شرح مىدهد که     

مبـارك رمـضان،    نماز، زکات، روزه گرفتن در ماه       : عبارتند از 
زیارت، و حج خانه خدا براي کسیکه توانایی مالی و جـسمی     

  .آن را داشته باشد
رکـن  ) 6(ارکان ایمان است که شـامل شـش         : درس سوم 

  :مىشود
  . ـ ایمان آوردن به خداوند یکتا1
  . ـ ایمان آوردن به فرشتگان خداوند2
 ـ ایمان آوردن به کتابهاى آسمانی که خداوند براي بشریت  3

  .فرستاده است
کـه بـراى هـدایت و    ( ـ ایمان آوردن به تمامی پیامبران خدا 4

  ).راهنمائی بشریت از جانب خداوند مهربان فرستاده شده اند
  ).روز رستاخیز( ـ ایمان آوردن به روز قیامت 5
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و خیـر و  ) تقدیر و سرنوشت( ـ ایمان آوردن به قضا و قدر 6
 از جانب خداونـد     شر آن، بدان معنا که هر آنچه پیش مىآید        

  .متعال است
  :درس چهارم

  :توحید به سه نوع تقسیم مىشود که عبارت است از
ایمـان آوردن بـه اهللا کـه خـالق و           : توحید ربوبیت : اول  

آفریننده همه موجودات است و تنهـا او مـدبر و متـصرف در        
همه چیز و هر کاري است، حال آنکه هیچ شـریکی بـراي او              

  .وجود ندارد

ایمان آوردن به اهللا بدین معنا که وي  :د الوهیتتوحی: دوم 
تنها معبود بر حق است و هیچ شریکی ندارد، و این همان 

است، یعنی هیچ معبودي بر ) ال إله إالَّ اهللا(مفهوم و معناي 
حق غیر از خداوند یکتا نیست و وجود ندارد، و دیگر اینکه 

 براي …ونماز، روزه، : اخالص داشتن در تمام عبادتها مانند
خداوند یکتا واجب است و نباید هیچ نوع از انواع عبادت را 
براي غیر خدا انجام داد ؛ زیرا این عمل نادرست و جایز نمى 

  .باشد
 این بدان   :توحید در اسماء و صفات خداوند یکتا      : سوم

معناست که باید به هر آنچه که در ارتباط با اسماء و صـفات              



 

  ٩

  درسهاي مهم براي عموم امت  ــالدروس المهمة لعغامة األمة 

صحیح آمده است، ایمان آورد، و اهللا در قرآن کریم و احادیث  
آنها را براي او چنان اثبات کنیم که توصیفش الیق به ذات وي 
ـ عزوجـل ـ باشـد بـدون آنکـه در ایـن توصـیف و اثبـات،         
. تحریفی، یا تعطیلی، یا بیان چگونگی، و یا تـشبیهی راه یابـد            

  :همانگونه که خداوند سبحان در سوره اخالص مىفرماید
  .»…هللا قل هو اهللا احد ا«
او همـان اهللا اسـت کـه یکتـا و      : بگو) اي پیامبر به مردم   («

بىهمتا و همانند است، اهللا از همه موجودات بىنیاز مىباشد          
بگونه اي که تمامی موجودات هستی به او نیازمند هـستند، او     

منحصر فرد (فرزندي نزاییده، و خودش هم زاییده نشده است 
ـ      ) و یکتا مىباشد   ز همتـا و هماننـد او       و هیچ کس و هیچ چی

  .»نیست
، سوره شوري خداوند خـود را ایـن چنـین           11در آیه ى    
  :معرفی مىکند

  .»لیس کمثله شىء وهو السمیع البصیر«
هیچ چیزي همانند خداوند یکتا نیست، حال آنکـه ـ بـه    «

  .»کردار، رفتار و نیات، بندگان ـ بسیار شنوا و بینا است
 را بـه دو دسـته       گروهی از دانـشمندان و علمـاء، توحیـد        

بدینصورت که توحیدِ در اسماء و صـفات را     . تقسیم کرده اند  
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این . در توحیدِ ربوبیت ادغام کرده و هر دو را یکی دانسته اند     
امر مشکلی را پدید نمىآورد زیرا هـر قـسم کـامالً واضـح و           

  .روشن مىباشد
  :انواع شرك

  . ـ شرك اکبر1
  . ـ شرك اصغر2
  . ـ شرك مخفی و پنهانی3

 شرك اکبر تمام اعمال و کردار نیک انـسان را      :رك اکبر ش
ــدگار   ــاودان در دوزخ مان ــصورت ج ــرده و وي را ب ــابود ک ن

ــه . مىــسازد ــد حکــیم در آی ــین 88خداون  ســوره انعــام چن
  . »و لو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون«: مىفرماید

 هـر آنچـه      به خداوند یکتا شرك بورزند قطعاً     ) آنان(اگر    «
  . »مىدادند از حساب اعمالشان پاك مى گرددانجام 

همچنین در جایی دیگر خداوند حکیم حالت مـشرکین را    
ما كان للمرشكني أن يعمـروا مـساجد «: چنین توصیف مىکند  

اهللا شاهدين عيل انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعامهلم ويف النـار 
 } ١٧ سوره توبه ، آيه {.       »هم خالدون

رکان نیست که بخواهند مساجد اهللا      در شأن و منزلت مش    «
بـا رفتـار و     (را تعمیر و آباد سازند، حال آنکه به کفر خویش           
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 اعمالشان از بین رفته، و  آنان یقیناً. گواهی مىدهند ) گفتارشان
ــابود شــده و در آتــش دوزخ مىباشــند، در حالیکــه در آن   ن

  . »جاویدان خواهند بود
انش بخشوده هر کس که در حالت شرك بمیرد هرگز گناه

نخواهد شد و براي همیشه بهشت بر وي حرام مىگردد، زیرا    
  : سوره نساء چنین مىفرماید48خداوند متعال در آیه 

 » ان اهللا ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء « 
نمىبخشاید از اینکه به او شرك ورزیده       ) هرگز(خداوند  «

 براي هـر کـس کـه    گناهان دیگر را  ) شرك(شود و غیر از آن      
  . »بخواهد، مىبخشاید

 :در آيه اى ديگر عاقبت مرشكان را چنني بيان ميدارد
إنه من يرشك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنه ومأواه النار ومـا « 

 » للظاملني من أنصار 
 } ٧٢ سوره مائده ، آيه {
شـریک  ) کـسی را (به تحقیق هر کس که با خداوند یکتا        «

طعاً و یقیناً خداوند بر او بهشت را حرام        ق) شرك آورد (بگیرد  
مىگرداند و تنها پناهگـاه و جایگـاهش آتـش سـوزان دوزخ            

) در آن حالت(که هیچ یاري دهنده اي ) این را بدانید(است و 
  . »وجود نخواهد داشت) مشرکان(براي ستمکاران 
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  :از انواع شرك اکبر مىتوان موارد زیر را نام برد
ها را خواندن، و از آنان کمک و مدد در دعاها، مردگان و بت

خواستن، و همچنین براي آنان نذر و قربـانی کـردن، و امثـال     
  .این عبادت ها که ویژه خداوند یکتا است

شامل مواردي مىشود که در قرآن کریم و سنت         : شرك اصغر 
 با نص صریح از آنها به شرك یاد شده          eصحیح پیامبر اکرم    

ریـاء در  : بر نمىباشد ماننداست ولی از جنس و نوع شرك اک  
بعضی از اعمال و گفتار، سوگند خوردن به غیر نـام خـدا، یـا     

آنچه خدا بخواهـد و     (ما شاء اهللا و شاء فالن       : آنکه گفته شود  
 eزیـرا رسـول خـدا    . و امثـال ایـن مـوارد     ). فالنی بخواهـد  

  : مىفرماید
بیـشترین  «: يعنـي» أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر«

 eاز ایـشان    . »باره ى شـما شـرك اصـغر اسـت         ترس من در  
عملی یـا سـخنی   » «الریاء«: درباره آن پرسیده شد، پاسخ دادند   

   .»یا حالتی را به مردم نشان دادن
این حدیث را امام احمد، طبرانی و بیهقی با إسناد حـسن            

همچنین آن را .  روایت کرده اندtاز محمود بن لبید انصاري 
 از محمـودبن لبیـد، از رافـع بـن           امام طبرانی با إسناد حـسن     

  . روایت کرده استeخدیج و سپس از رسول خدا 
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 در ارتباط با سـوگند خـوردن بـه      eهمچنین رسول خدا    
» رشكأمن حلف بشىء دون اهللا فقد  «:غیر نام خدا فرموده است

هر کس به چیزي غیر از نام خدا سوگند بخـورد یقینـاً     «: یعنی
من  «:یی دیگر مىفرمایند درجاeو ایشان » شرك آورده است

 .»حلف بغري اهللا فقد كفر أو أرشك
هر کس به غیر از نام خدا به چیزي دیگر سـوگند             «: یعنی

   .» کافر شده یا آنکه شرك ورزیده است بخورد قطعاً
این حـدیث را امـام احمـد بـا إسـناد صـحیح از عمـربن          

 روایت کرده است و امام ابوداود و ترمـذي آن را      tالخطاب  
ناد صحیح از عبداهللا بن عمر ـ رضی اهللا عنهما ـ و سپس  با إس

 . روایت کرده اندصاز رسول خدا 
 در ارتباط با خواست و اراده خدا و انسانها eرسول خدا  

ال تقولوا ما شاء اهللا و شـاء فـالن، ولكـن  «:چنین فرموده است  
 .»ما شاء اهللا ثم شاء فالن: قولوا

د صحیح از حذیفـه بـن       این حدیث را امام ابوداود با إسنا      
  .یمان ـ رضی اهللا عنه ـ روایت کرده است

آنچه خدا خواست و آنچه فالنی خواست، بلکه        : نگویید«
   .»آنچه خدا خواست سپس فالنی خواست: بگویید
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این نوع از شرك، کفر نبوده و سبب جاودانگی انـسان در            
دوزخ نمی گردد، بلکه هر آنچه مانع کمال بـراي رسـیدن بـه            

  .حقیقی و کامل گردد ترك آن واجب مىباشدتوحید 
دلیل ما در اینجا سـخن رسـول اهللا       : شرك مخفی و پنهانی   

e أال أخربكم بام هو أخوف عليكم عنـدي مـن املـسيح  «: است
الـرشك اخلفـي، يقـوم : بيل يا رسول اهللا؟ قـال: قالوا! الدجال؟

  .»الرجل فيصيل فيزين صالته، ملا يري من نظر الرجل إليه
دوست دارید شما را از آنچه که نزد من خطرش براي آیا «

دروغگـوي بزرگـی کـه خـود را مـسیح           (شما از مسیح دجال   
مىنامد و در آخر زمان براي آزمایش مسلمانان مىآید و هـر            

) کس که به او ایمان نیاورد با ابتالءات سختی مواجه می شود           
بله، اي رسول خـدا،  : اصحاب گفتند! بیشتر است آگاه سازم ؟   

شرك پنهانی و مخفی، مانند مردي کـه قیـام       :  فرمود eیشان  ا
مىکند و نماز مىخواند و نمازش را آنچنان زیبـا خوانـده و             

که مردمان بـه او      ) …با خشوع و طمأنینه و      (آرایش مىدهد 
  .نگاه کرده و سبب جلب توجه او مى شود

شاید بتوان شرك را به دو دسته تقسیم کرد، شرك اکبـر و       
را شرك مخفی و پنهـانی مىتوانـد در هـر دو         زی. شرك اصغر 

همانگونه کـه مـثالً   . نوع شرك اکبر و شرك اصغر داخل شود     
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بیماري نفاق در زمره شرك اکبر داخل مىشود، چون شخص          
منافق عقیده باطلش را ریاکارانه پنهان کرده و سعی مىنمایـد           
به سبب ترس از جانش یا توطئه اي، تظاهر به مسلمان بـودن         

  .کند
ه همین صورت دیدید که در حدیث محمود بـن لییـد          و ب 

انصاري و حدیث ابوسعید خدري، ریاء به عنوان شرك اصغر          
  .و اهللا ولی توفیق  .آمده بود

  
  :درس پنجم 

  :احسان و نیکوکاري) رکن(
احسان، عبارت از آن است که چنان عبـادت و بنـدگی را             

 اگـر   انجام دهی که گویا خداوند متعال را مىبینی، و حـداقل          
نتوانستی این حالت را در خویش پدیـد آوري، یقـین داشـته             

بنابراین مواظـب   . ( باشی که او تو را مىبیند، و زیر نظر دارد         
  ).حرکات و سکنات خویش باش

  
  :درس ششم

  :شرایط نه گانه نماز
  . ـ مسلمان بودن1
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  . ـ داشتن عقل2
  . ـ تشخیص و تمییز بین خوب و بد3
  . ـ داشتن وضو4
  .کردن و برطرف کردن نجاست و پلیدي ـ پاك 5
  . ـ پوشانیدن عورت با لباس پاك6
  .نماز) زمانِ( ـ داخل شدن وقتِ 7
  ).روي آوردن به قبله( ـ ایستادن رو به قبله 8
  . ـ داشتن نیت و قصد براي نماز9

  :درس هفتم 
  :ارکان چهارده گانه نماز

بـه شـرط قـدرت و    ) قیـام ( ـ ایستادن براي نمـاز خوانـدن    1
  .توانایی بر آن

  .هنگام شروع نماز) تکبیره اإلحرام( ـ گفتن تکبیر 2
  . ـ خواندن سوره فاتحه3
  ).خم شدن در نماز بگونه اي که زانوها گرفته شود( ـ رکوع 4
هنگامی که سر از رکـوع  (  ـ اعتدال و طمأنینه بعد از رکوع  5

 آرامش حاصل کرد و سپس       برداشته مىشود الزم است کامالً    
  ).ده رفتبه سج

  . ـ سجده بر اعضاي هفتگانه6
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  ).آرامش در سجده بدون عجله. ( ـ اعتدال و طمأنینه7
  . ـ نشستن در میان دو سجده8
  . ـ طمأنینه و آرام بودن در تمامی این ارکان نماز9

  . ـ رعایت ترتیب ارکان نماز10
  . در آخر نماز »التحیات « ـ خواندن 11
  .» آخرتحیات« ـ نشستن براي خواندن 12
  .eفرستادن به رسول خدا ) صلوات( ـ درود 13
  . ـ سالم دادن به سمت راست و چپ14
  

  :درس هشتم
  : واجبات نماز

  . » اإلحرامهتکبیر « ـ گفتن تمامی تکبیرات نماز غیر از 1
  ).براي امام و منفرد. ( ـ گفتن، سمع اهللا لمن حمده2
  ).براي امام و منفرد. ( ـ گفتن، ربنا لک الحمد3
  ).در رکوع. ( ـ گفتن، سبحان ربی العظیم4
  ).در سجده( ـ گفتن، سبحان ربی األعلی، 5
  ).در میان دو سجده. ( ـ گفتن، رب اغفر لی6
  . ـ خواندن تحیات اول7
  . ـ نشستن براي تحیات اول8
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  :درس نهم 
  : آموزش التحیات 

التحيات هللا والصوات والطيبات، السالم عليك اهيـا النبـي «
هللا وبركاته، السالم علينا وعيل عباد اهللا الصاحلني، أشـهد ورمحه ا

 . »ًأن ال اله اال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
تمامی ستایش ها، درودها، نمازها و تمامی پاکىهـا از آن   «

خداوند یکتاست، سالم و رحمت و برکات خدا بر تو باد اي             
. یکوکـار خـدا   سالم بر ما و بر تمامی بندگان صالح و ن         ! پیامبر

شهادت و گواهی مىدهم که هـیچ معبـود بـر حقـی جـز اهللا        
وجود ندارد، و شهادت و گواهی مىدهم کـه محمـد بنـده و         

  .»فرستاده خداست
) نماز صبح، جمعه، عیدین   : مانند(اگر نماز دو رکعتی بود      

به نشستن ادامه مىدهد و     » التحیات«نمازگزار بعد از خواندن     
 درود و دعـا، کامـل کـرده و تمـام            نمازش را با خواندن ایـن     

  .مىکند
اللهم صل عيل حممد و عيل آل حممد، كام صليت عيل ابراهيم «

و عيل آل ابراهيم، انك محيد جميد، و بارك عـيل حممـد و عـيل آل 
 .»حممد، كام باركت عيل ابراهيم وعيل آل إبراهيم، انك محيد جميد
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 خداوندا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بفرسـت،          «
همانگونه که بر ابراهیم وآل ابراهیم، درود و رحمت فرسـتاده           
اي، همانا تو بسیار مورد ستایش هستی و بزرگواري، بر محمد 
و آل محمد برکت و خیر نازل فرما، همانگونه که بر ابراهیم و  
آل ابراهیم برکت و خیر نازل فرموده اي، همانا تو بسیار مورد         

   .»ستایش هستی و بزرگواري
  .گزار بهتر است از چهار چیز به خداوند پناه ببردنماز
اللهم اين اعوذ بك من عذاب جهـنم، ومـن عـذاب القـرب، «

 .»ومن فتنه املحيا واملامت، ومن فتنه املسيح الدجال
از عذاب سـوزان و گدازنـده دوزخ، از عـذاب           ! خداوندا«

) زندگی و برزخ(قبر، از فتنه ها، آزمایشهاي زندگان و مردگان 
  .»به تو پناه می برم) دجال( فتنه و آزمایش مسیح دروغین و از

نمازگزار بعد از خواندن درود و دعاي فـوق، هـر چـه از              
خیر دنیا و آخرت بخواهد مىتواند دعـا کـرده و از خداونـد              
طلب کند، و فرقى ندارد که در نمازهاي فـرض یـا سـنت یـا      

الم آنگاه صورتش را به سمت راست گردانیده و س. نافله باشد
  :مىدهد
 و سپس صورتش را به سـمت        »السالم عليكم و رمحه اهللا«

  .چپ گردانیده و همین سالم را تکرار مىکند
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  :درس دهم 
  :سنتهاي نماز 

  ).استفتاح( ـ دعاي شروع نماز 1
 ـ قرار دادنِ کف دست راست بر پشت دست چپ بر روي  2

ر در نماز حتى هنگامىکه نمـازگزا     ) قیام(سینه هنگام ایستادن    
  .از رکوع سر بلند کرده و مىایستد

 ـ بلند کردن دستها در حالیکه انگشتان به هم چسبیده و  3
یـا مقابـل گوشـها، در    ) دوشها(دستها باز است تا مقابل کتفها   

هنگام گفتن تکبیره اإلحـرام، و هنگـام رفـتن بـه رکـوع، و از       
) التحیـات (رکوع برخاستن، و هنگام بلند شدن از تـشهد اول           

  .کعت سومبراي ر
در رکـوع و  » سـبحان ريب العظـيم« ـ بیش از یک بار گفتن  4
  . در سجده»سبحان ريب األعيل«
 و ، »…ربنـا لـك احلمــد  «: ـ دعـاي بلنـد شــدن از رکـوع    5

رب اغفريل وارمحنـي واجـربين  «:همچنین دعاي بین دو سجده    
 .تا آخر » …

  . ـ در هنگام رکوع، سر را با پشت در یک راستا قرار دادن6
 ـ در هنگام سجده، بین دستها و پهلوهـا، شـکم و رانهـا، و     7

  .رانها و ساقها فاصله ایجاد کردن
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بلنـد  . ( ـ بلند کردن دستها تا آرنج از زمین به هنگام سـجده  8
فاصله نوك انگشتان تـا آرنـج را ذراع         = داشتن ذراع از زمین     

 ).گویند
پ  ـ در هنگام تشهد اول، و بین دو سجده بر روى پـاي چـ   9

نشستن، در حالیکه پاي راست بر روي زمین بصورت عمودي 
  .نصب شده است

ــستن      10 ــورك نش ــصورت مت ــر ب ــشهد آخ ــام ت  ـ در هنگ
بدینصورت که پاي چپ از زیر پـاي راسـت بیـرون بیآیـد و               

مقعدش روي (شخص بر روي نشیمنگاه خویش قرار مىگیرد 
و پاي راسـت را هماننـد تـشهد اول بـر         ) زمین قرار می گیرد   

  .وي زمین عمودي نصب مىکندر
تـا آخـر آن بـا انگـشت     ) اول و اخیـر ( ـ از ابتداي تشهد  11

شهادت اشاره کرده و در هنگام دعا کردن آن را به حرکت در            
  .آورد

  . ـ درود و صلوات ابراهیمی در تشهد12
  . ـ دعا کردن در تشهد آخر13
 ـ در نمازهاي صبح، دو رکعت اول مغرب و عـشاء، نمـاز    14

  .و عیدین قرائت سوره ها را با صداي بلندجمعه 
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 ـ در نمازهاي ظهـر، عـصر، عـشاء رکعـت هـاي سـوم و        15
چهارم و در رکعت سوم نماز مغرب، قرائت آهـسته و سـرّى             

  .سوره ها
 ـ هر آنچه از آیـات قـرآن بعـد از سـوره حمـد خوانـده        16

ربنا «گفتن : مىشود ضمن مراعات سنت هاي دیگر نماز مانند 
بعد از رکـوع بـراي امـام، و مقتـدي و منفـرد، و               » لک الحمد 

همچنین قرار دادن دستها بر زانو در حالت رکوع در حالىکه           
  .بین انگشتان باز است

 
  :درس یازدهم 

  :مبطالت هشتگانه نماز
 ـ در حالت هوشیاري و آگاهی از روي عمد در نماز سخن  1

آنکـه  اما چنانچه از روي فراموشی یعنی اینکه نادانی یا     . گفتن
نمی دانست سخن گفتن در نماز جایز نیست، نمـازش باطـل           

  .نمىشود
  . ـ خندیدن هنگام نماز2
  . ـ خوردن چیزي هنگام نماز3
  ).هر چه باشد. ( ـ نوشیدن4
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بـه شـرط آنکـه از روي عمـد     . ( ـ کشف عورت نمـازگزار  5
  ).باشد

  . ـ بیش از اندازه از سمت و جهت قبله منحرف شدن6
  .یهوده و پی در پی در نماز ـ بازي و حرکت ب7
  . ـ شکستن و باطل شدن وضو8
  

  :درس دوازدهم 
  :شرایط دهگانه وضو

  . ـ مسلمان بودن شخص وضو گیرنده1
  ).بر دیوانگان الزم نخواهد بود وضو بگیرند. (  ـ عاقل بودن2
  . ـ بالغ بودن شخص وضو گیرنده3
مستحب است کـه نیـت کنـد تـا     ( ـ نیت کردن براي وضو  4

  ).ی که طهارت پایان نیافته و کامل نشده، آن را ادامه دهدزمان
.  ـ پایان یافتن و تمام شدن آنچه خود موجب وضو مىشود 5
  ).وضو گرفتن را واجب می کند(
پاك کردن محل خروج . ( ـ استنجاء و استجمار قبل از وضو 6

  ).مدفوع و ادرار را با آب یا شیء تمیز کننده اي دیگر
  .دن آب وضو ـ طاهر و پاك بو7
  . ـ مباح بودن آب وضو8
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 ـ برطرف کردن آنچه بر روي پوست که مانع رسیدن آب به 9
  .آن مىشود

.  ـ داخل شدن وقت نماز براي کسیکه دائماً بی وضو است 10
به خاطر بیماري که به سبب آن نمىتواند وضوي خویش را           (

  ).حفظ کند
  

  :درس سیزدهم 
  :فرایض ششگانه وضو

آب در دهـان  (صورت که شامل مضمـضه   ـ شستن تمامی  1
  .هم مىشود) آب در بینی کردن(و استنشاق ) کردن

  . ـ شستن دستها تا آرنج2
  . ـ مسح کردن تمامی سر و بدنبال آن مسح گوشها3
  ).قوزکها( ـ شستن پاها تا شتالنگها 4
  . ـ رعایت ترتیب در وضو5
  ).مواالت( ـ پی در پی وضو گرفتن 6

  :مستحب است که 
  . ـ دستها، پاها و صورت هر کدام سه بار شسته شود1
 ـ سه بار آب در دهان و بینی کردن و شستن آنها، امـا یـک    2

  .بار شستن دهان و بینی واجب است
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 ـ سنت در مسح سـر فقـط یـک بـار اسـت و در احادیـث        3
  .صحیح آمده به عدم تکرار در مسح سر

  
  :درس چهاردهم 

  :موارد ششگانه باطل کننده وضو
  . ـ هر چیزي که از مجاري ادراري یا دفعی خارج شود1
  . ـ هر چیز نجسی که بمقدار زیاد از بدن خارج شود2
دیـوانگی، از  : مانند( ـ زوال عقل با خوابیدن یا به غیر از آن  3

  ).هوش رفتن و غیره
بدون آنکـه  ) آلت تناسلی( ـ تماس مسقیم دست با شرمگاه  4

  .چیزي بین آن دو حائل شده باشد
  . ـ خوردن و تناول گوشت شتر5
خداوند ما و تمامی مسلمانان . ( ـ خارج شدن از دین اسالم 6

مرتد شدن، ) را از این مصیبت در پناه خویش حفاظت بفرماید
  .یعنی از دین برگشتن

  :یادآوري بسیار مهم
، شخصی که مرده اي را      نظر علماء بر اساس صحیح ترین     

ــشود و اکثر  ــل نمى ــاء و مىــشوید وضــویش باط ــت علم ی
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دانشمندان علوم اسالمی این نظریه را تأیید مىکنند زیرا دلیلی 
  .بر رد این نظریه وجود ندارد

ولی اگر دستش به آلت تناسلی مرده در حال شستن خورد 
  .واجب است که وضو بگیرد

مرده اي که غـسل   ) آلت تناسلی (واجب است که شرمگاه     
کـه بایـد بـا      داده مىشود مستقیماً بـا دسـت لمـس نـشود بل           
  .دستکش یا پارچه اي و یا چیزي دیگر لمس شود

این را باید دانست که دست زدن به زن یا لمـس کـردنش     
وضو را نشکسته و باطل نمىکند، حال تفاوتی نـدارد کـه از             

مطـابق بـا صـحیح تـرین نظریـه          . روي شهوت باشـد یـا نـه       
مانند منـی  (دانشمندان اسالمی تا زمانی که از آلت مرد چیزي     

خارج نشود وضـو باطـل نمىگـردد، زیـرا روایـت            ) ا مذي ی
امهـات  ( همـسران خـویش   eصحیح است که رسـول خـدا       

را مىبوسید و بدون آنکه مجـدداً وضـو بگیـرد بـا            ) المؤمنین
  .همان وضو، نماز می خواند

  . »أو المستم النساء«تفسیر آیه 
مطابق با صحیح ترین نظریه علماء و دانشمندان اسـالمی،          

در اینجا جماع و همبستري زناشویی اسـت      » لمس « منظور از 
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و این نظریه را ابن عبـاس ـ رضـی اهللا عنهـا ـ و تعـدادي از       
  .علماء سلف و پیشین و برخی از علماي متآخر تأیید مىکنند

  . و اهللا ولی التوفیق
  :درس پانزدهم 

گوشه اي از ویژگىهاي مـسلمان و اخـالق وي در شـرع        
  :مطهر اسالم

  ).راستگو بودن. ( گفتار و کردار ـ صداقت در1
  . ـ امانت دار و امینِ مردم بودن2
  . ـ داشتن عفت و پاکدامنی3
  ).حیاء. ( ـ داشتن شرم و آزرم4
  . ـ شجاع و بی باك بودن5
  . ـ وفا نمودن به عهد و پیمان6
  . ـ بخشنده بودن و گذشت داشتن7
  . ـ پاك بودن و پرهیز داشتن از حرامهاي الهی8
  . و نیکی کردن به همسایگان ـ محبت9

 ـ کمک کردن و یاري به مستمندان و تهىدسـتان در حـد    10
  .توان

همچنین سایر صفات اخالقی و اجتماعی که در قرآن و سنت           
  .آمده است
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  :درس شانزدهم 
  :آداب اسالمی

  . ـ سالم کردن به دیگران1
  ).مسلمانان( ـ خوش رویی و داشتن چهره باز با مردم 2
  .راست غذا خوردن و نوشیدن ـ با دست 3
، )نوشـیدن (در ابتداي خوردن و آشامیدن » بسم اهللا « ـ گفتن  4

  .آن) إتمام(و حمد و سپاس پروردگار را گفتن بعد از پایان 
الحمد هللا، و در جواب بـه وي گفتـه   :  ـ عطسه کننده بگوید 5

یرحمـک اهللا، و سـرانجام عطـسه کننـده در جـواب او              : شود
  . ویصلح بالکمیهدیکم اهللا: بگوید

  . ـ آداب داخل و خارج شدن از مسجد6
  . ـ آداب ورود و خروج از منزل7
  ).سفر کردن. ( ـ آداب رفتن به مسافرت8
  . ـ آداب رفتار با پدر و مادر و نیکی به آنان9

  . ـ نیکی به خویشاوندان و همسایگان10
  . ـ آداب برخورد و رفتار با سالمندان11
  .با کودکان ـ شفقت و مهربانی 12
 ـ تبریک گقتن به کسىکه خداوند به وي فرزندي جدیـد   13

  .مىدهد
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  . ـ تبریک گفتن به عروس و داماد هنگام ازدواج14
 ـ گفتن تسلیت به کسی که از نزدیکان یا دوستانش کـسى   15

  .مرده باشد
  . ـ آداب لباس پوشیدن و پوشاك16
  . ـ آداب کفش پاکردن و در آوردن آن17
  

  :درس هفدهم 
  :پرهیز از شرك و گناهان

 آنهـا را    eموارد هفت گانه گناهان کبیره که رسول خـدا          
  :سبب نابودي و هالکت انسان نامیده است

  ).کسی را با خدا شریک گرفتن. ( ـ شرك آوردن به خدا1
  . ـ جادوگري و ساحري2
مگـر  ) زیرا خداوند آن را حرام کرده اسـت ( ـ کشتن انسان  3

  .به حق
  ).نزول خواري( گرفتن  ـ ربا دادن و4
  . ـ خوردن و پایمال کردن اموال یتیمان5
  . ـ فرار از میدان جنگ6
  .به زنان مؤمن و پاکدامن) نسبت دروغ( ـ تهمت زدن 7
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  : مواردي دیگر از گناهان کبیره
  . ـ نافرمانی از پدر و مادر و آزار آنان1
بر هـم زدن صـمیمیت و بىارتبـاطی در    ( ـ قطع صله رحم  2

  ).خویشاوندانمیان 
  ).جعلی( ـ شهادت و گواهی دروغ 3
  . ـ سوگند به دروغ خوردن4
  . ـ آزار رساندن به همسایگان5
  . ـ ستم کردن در خون، جان، مال، و ناموس مردم6
نوشــیدن مــشروبات الکلــی . ( ـ میگــساري و شــرابخواري  7

  ).ومست کننده
ر هم گفته مىشود( ـ قمار بازي 8 یس   ).به آن مِ
  .کردن از یکدیگر ـ غیبت 9

امی10 ـ سخن چینی و نم .  
  

  :درس هیجدهم
  :احکام جنازه و چگونگی نماز بر آن

 ـ این امر جـایز اسـت کـه بـه شـخص در حـال سـکرات         1
را تلقین کرد، » ال اله اال اهللا«جمله ) لحظات احتضار، دم مرگ(

لقنوا موتاكم  «: فرموده استeآن را بگوید ؛ زیرا رسول خدا       
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 این حدیث را امام بخاري و امام مسلم هـر دو  .» اهللاال الـه اال
 .روایت کرده اند

ال اله «جمله ) لحظات آخر زندگی، دم مرگ   (به مردگانتان   
  ).تا آن را تکرار کنند. (را تلقین کنید» اال اهللا
 ـ زمـانی کـه یقـین کردیـد کـه شـخص مـرده اسـت،          2

) چـشمهایش را ببندیـد    (چشمهایش را بر روي هم بگذاریـد        
  . آمده استeیرا این عمل در سنت هدایت بخش پیامبر ز
 ـ واجب است جنازه مسلمان غسل داده شود مگر آنکـه در   3

میدان جنگ به شهادت رسیده باشد، زیرا شهید میدان نبرد، نه   
غسل داده مىشود، و نه نمازي بر او خوانده مىـشود، و نـه               

 دفـن   اینکه در کفن قرار داده مىشود، و فقط با همان لباسش          
 شـهدا و کـشته شـدگان غـزوه          eمىشود ؛ زیرا رسول خدا      

احد را نشسته، و بر )  با دشمنان دین   eجنگهاي رسول خدا    (
 .آنان نماز هم نخواندند

  ).میت( ـ نحوه غسل دادن جنازه 4
را پوشانده، و او را از زمین کمی بلند ) شرمگاهش(عورت 

 کسی کـه  بعد از آن. کرده و اندکی به شکمش فشار داده شود     
غسل مىدهد دستمال یا پارچه اي را دور دستش مىپیچـد و     

سپس همانند وضو براي نمـاز، او       . نجاست ها را پاك مىکند    
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را وضو مىدهند، بعد سر و ریشش را با آب و سدر یا با ماده 
مىشویند، ابتدا سـمت     ) …صابون، شامپو،   (شوینده دیگري   

ــپس ســمت   ــدنش، و س ــدنش را ) طــرف(راســت ب چــپ ب
در هر بـار  . در بار دوم و سوم او را غسل مىدهند        . شویندمى

دستش را به آرامی بر روي شکم میت مىکشد  ) غسل دهنده (
تا اگر نجاستی بیرون بیاید، آن را پاك کند و بعد محل خروج           
نجاست را با پنبه یا چیزي شبیه آن ببندد و اگر با این چیزهـا              

ل، یا چسب و امثال آن محـل را بب            نـدد، بـار دیگـر      نشد، با گِ
چنانچه میت با سه بار شستن پاك . وضوي میت را تجدید کند

نشد، پنج یا هفت بار مىتواند او را بـشوید، و در پایـان او را          
خشک کرده و در زیر بغل و محلهاي پنهان و مواضع سـجده             

چنان که بهتراست تمام بدن میت معطـر        . مرده عطر قرار دهد   
  .گردد

 اي خوشـبو معطـر گـردد، و        کفن میت بـا بخـور و مـاده        
چنانچه سبیل یا ناخنهایش بلند بود، کوتاه گردد، اما چنانچـه            

موهایش شانه . این کار انجام نشد گناهی صورت نگرفته است
نمى شود، و موهاي شرمگاه کوتـاه نمىگـردد، و اگـر ختنـه              
نشده بود، ختنه نمىگردد، زیرا بر ایـن اعمـال دلیلـی وجـود       

  .ندارد
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 زن باشد به سـه دسـته تقـسیم شـده و             موي سرمیت اگر  
  .پشت سر انداخته مىشود

ت5 ـ احکام کفن می .  
بهتر است مرد با در سه پارچه سفید کفن کنند، در این سه 
تکه عمامه و پیراهن وجود ندارد، این همان روشی است کـه            

میـت در کفـن پیچیـده مىـشود اگـر           .  کفن گردید  eرسول  
پیچیده شود مانعی   ) ر شب چاد(چنانچه میت در ازار و ملفقه       

  .نخواهد داشت
پسر بچه در یک تا سه      . زنان در پنج پارچه کفن مىشوند     

دختر بچه در یک پارچه و دو مالفه کفن . پارچه کفن مىشود 
  .مىشود

واجب ) از مرد، زن، بچه   (اما در واقع براي تمامی مردگان       
آن است که در یک پارچه پیچیده و کفن شوند بگونه اي کـه          

در حج (چنانچه میت در حالت احرام      . بدن پوشیده شود  تمام  
باشد او را با آب و سدر شسته، یـا در همـان لبـاس          ) یا عمره 

احرام، یا پارچه ى دیگر کفن مىکنند، اما سر و صـورتش را             
نمىپوشانند، و عطر هم بـه وي نمىزننـد، زیـرا وي در روز              

ور مبعـوث و محـش   ) …لبيك اللهم لبيك  (قیامت تلبیه گویان 
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 ثابـت شـده   eاین عمل از احادیث رسول خـدا   . خواهد شد 
  .است

زن باشد مانند ) شخص در حالت احرام(اما چنانچه محرم 
زنان دیگر وي را کفن مىکننـد، و بـه او عطـر نمىزننـد، و                
صورتش را با روبند، و دستهایش را با دستکش نمىپوشـانند،   

ه کفـن  قـبال نحـو   . (اما صورتش را با پارچه کفن مىپوشـانند       
  ).کردن زنان بیان شد

 ـ سزاوارترین و شایسته ترین شخص به غسل دادن میت و  6
نماز خواندن بر او کسی است کـه میـت دربـاره وي وصـیت        
ــوام و    ــد اق ــدربزرگ، و بع ــدر، پ ــد از او، پ ــد، بع ــرده باش ک

  .خویشاوندانِ مرد نزدیک به او، سزاوارتر هستند
غـسل دادن کـسی   در مورد زنان هم، شایسته ترین فرد به         

است که زن او را وصیت کرده است، بعـد از او، مـادر، مـادر         
بزرگ، و بعد اقوام و خویشاوندانِ زن نزدیک به او، سزاوارتر           

  .هستند
رد دیگرى وي را         جایز است که زن و شوهر هر یک اگر م

 وفـات یافـت     tبشوید، زیـرا هنگـامی کـه ابـوبکر صـدیق            
  .همسرش او را شست
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 همـسرش  t است علی ابن ابىطالـب  همچنین نقل شده 
  .فاطمه الزهراء ـ رضی اهللا عنها ـ را شست

  : ـ چگونگی نماز جنازه7
با تکبیر اول، سوره فاتحه خوانده مىشود، اگر بـه همـراه          
آن سوره کوتاهی با یک یا دو آیه از قرآن خوانده شـود بهتـر              

این نحوه قرائت در حدیثی از ابـن عبـاس ـ رضـی اهللا     . است
  . ـ آمده استعنهما

 درود و صـلوات فرسـتاده   eبا تکبیر دوم، بر رسول خدا    
  .مىشود مشابه همان درودي که در نماز خوانده مىشود

  .با تکبیر سوم، این دعا خوانده مىشود
اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وصغرينا وكبرينا، «

الم، ومـن وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا، فأحيه عـيل اإلسـ
توفيته منا فتوفه عيل اإليامن، اللهم اغفر له، وارمحه وعافه، واعف 
عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله باملـاء والـثلج والـربد، 
ًونقه من اخلطايا كام ينقي الثوب األبيض من الدنس، وأبدله دارا 
ًخريا من داره، وأهال خريا من أهله، وأدخلـه اجلنـه وأعـذه مـن  ًً

القرب، وعذاب النار، وافسح له يف قربه، ونور له فيه، اللهم عذاب 
 .»…ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده 
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این حدیث را مسلم، ترمذي ونسایی وابن ماجه روایـت          {
  .}کرده اند

، زندگان ما را، و مردگانمـان را، و حاضـران، و            !خداوندا«
 ، و )کوچک هاىمان و بزرگانمـان    (غایبانمان را، و کودکانمان   

هر کس از ما    ! مردان و زنان ما را، بیامرز و ببخشاي، خداوندا        
را که زنده مىگردانی بر آیین اسالم زنده گردان، و هر کس را 

) ایـن میـت   (بر  ! که از ما مىمیرانی بر ایمان بمیران، خداوندا       
رحم کن، و او را ببخشاي، و عافیت را نصیبش کن، و از وي              

گرامـی دار، و قبـرش را       در گذر و معافش کن، جایگاهش را        
غسل بده و   ) یخ(گسترده بگردان، او را با آب، برف و تگرگ          

از اشتباهات پاکش گردان، همانگونه کـه پارچـه اي سـفید از           
چرك و آلودگی پـاك مىـشود، بـه او منزلـی بهتـر از خانـه                 
دنیایش بده، و خانواده اي بهتر از خانواده اش عطا کـن، او را      

 از عذاب قبر و عذاب جهنم در پنـاه          وارد بهشت کن، و او را     
  .خویش نگه دار

) همچنـین (ما را از پاداش او محروم مگردان، و         ! خداوندا
  .»ما را بعد از او گمراه و منحرف مکن

  .مستحب است هنگام هر تکبیر دستها بلند گردد
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زن بود دعـا را در عربـی بـه صـیغه            ) میت(چنانچه مرده   
چند نفـر بودنـد،    ) میتها(ا  مونث مىخوانیم، اگر تعداد مرده ه     

  .دعاي عربی را به صیغه جمع مىخوانیم
کودك یا نوزاد بـود، دعـاي مغفـرت         ) میت(چنانچه مرده   

  .خوانده نمىشود و به جاي آن، دعاي زیر خوانده مىشود
ّاللهم اجعله فرطا لوالديه، وذخرا شفيعا جمابا، اللهـم ثقـل « ً ً ً ً

 اجعله يف كفالـه ابـراهيم به موازينهام، وأعظم به أجورمها، اللهم
u وأحلقه بصالح سلف املـؤمنني وقـه برمحتـك مـن عـذاب ،

  .}3/416المغنی البن قدامه {. »اجلحيم
او را پاداش، گنجینه، شـفاعت کننـده، و پاسـخ       ! خداوندا«

توسـط ایـن   ! خداوندا. دهنده اي براي پدر و مادرش قرار بده     
ین خـاطر   و بـد   کودك ترازوي اعمالشان را سـنگین بگـردان،       

این کـودك را در کفالـت و        ! خداوندا. پاداش شان را زیاد کن    
 قـرار بـده، و وي را بـه مؤمنـان صـالح           uحضانت ابراهیم   

و با رحمت خودت او را     . ملحق بگردان ) سلف صالح (پیشین  
  .»از عذاب دوزخ حفظ بگردان

سنت آن است که امام در مقابل سر جنازه اگر مـرد باشـد     
و . ود در مقابل وسط پیکـر جنـازه بایـستد    بایستد، و اگر زن ب    

جنازه مـرد را مقابـل امـام        . اگر چند جنازه از مرد و زن باشد       
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قرار مىدهند، و جنازه زن را در جهت قبلـه و پـشت جنـازه             
مرد قرار مىدهند، یعنی بعد از جنازه مرد گذاشته مىشود، و           
اگر جنازه کودك بود، پشت جنازه پسربچه بعد از جنازه مرد،           

ــپ ــازه  س ــد از آن جن ــرار داده مىــشود، و بع ــازه زن ق س جن
دختربچه در جهت قبله بعد جنازه زن، پشت سر هم گذاشـته         

  .مىشود
جنازه ها بدینصورت قرار داده مىشوند که سر هر جنـازه    

سر پسربچه مقابل سر مرد، و      . مقابل جنازه قبلی قرار مىگیرد    
ر زن قرار میانه سر زن مقابل سر مرد، و سر دختربچه مقابل س  

  .مىگیرد
نمازگزاران همگی پشت سر امام مىایستند و چنانچه یک        
نفر از نمازگزاران جایی در پشت سر امام نیافت، مىتوانـد در    

  .دست راست امام بایستد
  ):در گور قرار دادن مرده( چگونگی دفن میت : هشتم

بدینگونه که عمق . عمیق باشد) گور(بهتر آن است که قبر     
و دیگـر  . قامت یک مرد متوسط القامه باشـد      آن حدود نصف    

و جهت آن هم بـه   . لَحد ایجاد کنند  ) قبر(اینکه در درون گور     
  .سمت قبله باشد
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داخل لَحـد   ) پهلوي راست (مرده را بر روي دست راست       
مىگذارند، و سپس گره کفن را باز کرده، و بدون آنکـه سـر              

مرد یا زن   تفاوتی ندارد که مرده،     . جنازه برهنه و آشکار گردد    
ل مىگذارند تـا مطمـئن             . باشد بعد از آن بر آنجا خشت، یا گِ

اگر توانستند خشت بگذارند    . شوند خاك داخل آن نمى ریزد     
وگرنه هر چیز دیگر مانند لوح یا سنگ یا تخته که مانع داخل       

حاال خاك را مىریزند و گور را . شدن خاك به داخل آن شود
بسم اهللا و «: ن گفته شودمستحب است در این زما  . پر مىکنند 

به نام خدا و بر امت رسول خدا این «: یعنی» ّعيل ملة رسول اهللا
 . »مرده را مىگذاریم

ارتفاع سطح قبر از زمین به اندازه یک وجب مىباشـد، و            
چنانچه امکان داشت روي آن مقداري سنگریزه ریختـه و آب      

  .مىپاشند
ت کـه بـر     بر کسانی که جنازه را تشییع کرده اند سنت اس         

روایـت شـده    . سر قبر ایستاده و براي میت دعاي خیر بنمایند        
 بعد از دفن میت بر سـر قبـر او ایـستاده و              eکه رسول خدا    

  : چنین مىفرمودند
 .»استغفروا ألخيكم و سلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل«
  .}به روایت ابوداود، حاکم، بیهقی و دیگران{
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، و براي او پایداري و      براي برادرتان طلب آمرزش نمایید    «
. ثبات در سخن حق بطلبیـد، زیـرا از او اآلن سـؤال مىـشود              

از وي ) منکـر و نکیـر  (یعنی در حال حاضر دو فرشته الهـی       (
  .»)امتحان مىگیرند

  : نماز جنازه بعد از دفن میت: نهم
ت نتوانست بر وي نماز جنازه  چنانچه کسی قبل از دفن می

ـت نمـاز         بخواند، براي او جایز است که        بعد از دفن هم بر می
جنازه بخواند، و این مدت حدودا تا یک ماه مىتوانـد باشـد،        

 این عمل را انجام داده اند، و بیشتر از یک eزیرا رسول خدا 
ماه دیگر جایز نمىباشد بدین علت که در حـدیث یـا اثـري              

ت بر         eنیامده است که رسول خدا       بعد از یک ماه از دفن می 
  .خوانده باشدوي نماز جنازه 

  : نوحه خوانی و غذا دادن براي میت: دهم
بـراي  ) عـزاداران و سـوگواران    (جایز نیست صاحب عـزا      

مردم و کسانی که براي تسلیت به نـزد آنـان مىآینـد غـذا و                
زیرا صـحابی بزرگـوار جریـز بـن         . خوراك تهیه و آماده کنند    

 eما در زمان حیاتِ رسـول خـدا         «: عبداهللا بجلی گفته است   
ـت             جم ع شدن براي عزاداري و آماده کردن غذا بعد و دفن می

  .از انواع نیاحت و سوگواري را ناروا مى دانستیم
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اما براي صاحبان عزا منعی وجود ندارد که براي خودشان          
و میهمانهاىشان غـذا تهیـه کننـد، البتـه بهتـر آن اسـت کـه                 
خویشاوندان و همسایگان براي صاحبان عزا غذا پخته یا تهیه          

 در tزیرا زمانی که خبر شهادت جعفر بـن أبىطالـب           . ندکن
 رسـید، ایـشان بـه خـانواده         eسرزمین شام به رسـول خـدا        

 eخویش دستور دادند تا براي خانواده جعفر بـن أبىطالـب    
بـر آنـان امـري    ) امـروز : (غذا تهیـه کننـد و سـپس فرمودنـد      

گذشته است که آنان را به خودشان مشغول ساخته         ) مصیبتی(
  .نشان کرده استو نگرا
 . »ًاصنعوا آلل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم«
این حـدیث را احمـد، ابـوداود، ترمـذي، ابـن ماجـه و               {

  .}دیگران روایت کرده اند
همچنین مانعی وجود ندارد که صاحبان عزا از غذایی کـه           

ودر . برایشان تهیه شده همسایگان و یا دیگران را دعوت کنند         
  .ن تسلیت وقت معینی در شرع وارد نشده استارتباط با گفت
  :زمان سوگواري براي زنان: یازدهم

براي زنان جایز نیست که بیش از سه روز عزاداري کننـد،      
زیرا در این حالت بر زن واجب اسـت    . مگر براي شوهرانشان  

) حاملـه (اما چنانچه باردار . چهار ماه و ده روز سوگواري کند   



 

  ٤٢

  درسهاي مهم براي عموم امت  ــالدروس المهمة لعغامة األمة 

 که گذشت باید سوگواریش را تا بود مطابق با احادیث صحیح
  .هنگام زایمان ادامه دهد

ولی بر مردان جایز نیست براي خویشاوندان و نزدیکانشان 
  .و یا دیگران سوگواري کرده یا عزا بگیرند

  :دوازدهم
براي مردان جایز است که هر چندگاه به زیارت گورستانها 

ایند، رفته و براي مردگان دعا کرده و طلب رحمت برایشان بنم
زیرا این دیدار براي آنان یادآوري از آخـرت و سرانجامـشان            

زوروا القبـور فإهنـا «:  فرمـود  eزیـرا رسـول خـدا       . مىباشد
  .}به روایت امام مسلم{. »تذكركم اآلخره

 به دیدار قبرها بروید، زیرا این قبور، آخرت را به یاد            …«
  .»شما مىآورد

 هرگاه به   : به اصحاب و یارانشان مىگفتند     eرسول خدا   
  : رفتید این دعا را بخوانید) قبرستان(گورستان 
السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملـسليمن، وإنـا إن «

شاء اهللا بكم الحقون، نـسال اهللا لنـا ولكـم العافيـه، يـرحم اهللا 
 . »املستقدمني منا واملستاخرين

  .}به روایت مسلم، احمد و نسایی{
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ن سرزمین از تمامی مؤمنـان و  سالم بر شما اي ساکنان ای     «
مسلمانان، و ما هم اگـر خداونـد بخواهـد بـه شـما خـواهیم               
پیوست، از خداوند براي خودمان و شـما عافیـت و سـالمتی             
مىخواهیم و خداوند به تمامى کسانى که قبـل از مـا از دنیـا               

  .»رفته اند، و یا بعد از ما از دنیا خواهند رفت رحمت کند
یست که به زیارت قبرسـتانها برونـد،     اما براي زنان جایز ن    

 .»لعن اهللا زائرات القبور «: فرموده استeزیرا رسول خدا 
  .}به روایت احمد، ابن ماجه، حاکم، بیهقی ودیگران{
خداوند، زنانی را که به زیـارت قبرهـا مىرونـد نفـرین             «

  .کند) لعنت(
بـی  ،  زیرا با رفتن زنان بـه قبرسـتانها بـیم برخاسـتن فتنـه             

همچنین صحیح .  حوصلگی، فریاد و شیون مىرودصبري، کم 
نیست که زنان در تشییع جنازه شرکت نمایند زیرا رسول خدا   

eآنان را از این عمل نهی کرده و بر حذر داشته است .  
اما خواندن نماز جنازه در مسجد یا مصلی براي مـردان و            

  .زنان جایز است
  .نماین مطلب آخرین چیزي بود که توانستم جمع آوري ک
 .وصلی اهللا وسلم علی نبینا محمد وآله وصحبه أجمعین


