
 
 کتاب شرح 

 درسهای مهم برای عموم امت اسالم

 
مؤلف: شیخ عبدالعزیز بن باز رمحه ا 

 شارح: شیخ هیثم سرحان

 مرتجم: سید ابوبکر یگانه قالتی
 



 
 

 

 رشح مقدمه

٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی مؤلفرشح مقدمه

 
 گو�د:شيخ امام عبد العز�ز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا �

 �سم اهللا الرمحن الرحيم

ٍد، و ىلع احلمد� رب العامل�، و العاقبة للمتق�، و  صّ� اهللا و سلَّم ىلع عبده و رسوهل نبيِّنا �مَّ
 آهل و أصحابه أمجع�. أما بعد..

اينها لكمات �ترصی در مورد بعىض از اموری است كه واجب است عموم مردم از دين اسالم 
ام. از اهللا خواهانم كه با اين نام نهاده» امت  عمومهای مهم برای درس« بدانند، و آن را 

 نوشتار، به مسلمانان نفع رسانده و آن را از من بپذيرد، كه او خبشا�شگر و كر�م است. 

 عبد العز�ز بن عبد اهللا بن باز.

 

 خوانيم؟را �» های مهم درس« چرا كتاب 

اند. اگر ز�را چنان كه مؤلف آن را نام گذاری كرده، مهم است و علما به خواندن آن توصيه كرده

ام از مردم عوام ه، مهم است، و� برای مردم عوام، و من طالب علم هستم و درجهكىس بگو�د: بل

 باالتر است؟

، در اين صورت دا�ستآن را ن�پرسيم. اگر : در مورد مسائ� كه در كتاب وجود دارد، از او �جواب

 �رب كنيم.عوام امت از او بهرت هستند. شا�سته است گوزشد كنيم كه نبايد �سبت به علم و علما ت
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 است؟ مسائ��توی چه » های مهم درس« كتاب 

 روش سلف صالح و پ�وان آنها در رابطه با قرائت قرآن و حفظ و تدبر و عمل به آن.

 بيان اسالم و ايمان و احسان و توحيد و انواع رشک.

 بيان نماز.

 بيان وضو.

 آراسته شدن به اخالق مرشوع و تأّدب به آداب اسال�.

 ز رشک و انواع گناهان.حتذير ا

 بر او و دفن كردن او. خواندن آماده ساخنت مّيت و نماز

 

 كنند؟چرا علما، مؤلّفا�شان را با �سم اهللا الرمحن الرحيم رشوع �

 

برای اقتدا به قرآن 
و پيامربان و 

 رسوالن.

 
اقتدا به علمای 
 سلف، رمحهم اهللا.

 

هر امر مه� «عمل به حديث 

 رشوع �شود، كه با �سم اهللا

، اگر چه اين »ناقص است

 حديث ضعيف است.

 
نام اهللا  هب جسنتتربک 

 .برای رشوع اكر تعاىل
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 های كوتاهی فاحته و سورهسوره

ی ناس، تا جای كه اماكن دارد آن ی زلزال تا سورههای كوتاه، از سورهی فاحته و ديگر سورهيادگ�ی سوره

 و تصحيح قرائت و حفظ و رشح مطالىب از آنها كه فهميد�ش واجب است، ياد بگ�د.ی تلق� را از جنبه

 

 درس اول

 

 توضيح:

هر روز ده آيه را همراه با خواندن رشح آنها از  –آن چنان كه حال سلف بوده است  –شا�سته است 

 تفس� �ترصی مثل تفس� سعدی رمحه اهللا، حفظ كرد و برای عمل به آن، از اهللا كمک خواست.

 

 طالب العلم با چه تفس�ی رشوع كند؟

ی شيخ نوشته» تیس� الكر�م الرمحن ىف تفس� الكم املّنان « شود كه تفس� را با به طالب العلم توصيه �
 عبدالرمحن بن نارص السعدی رمحه اهللا و غفر هل، رشوع كند.

 چرا؟

 

علما به ز�را 
خواندن آن 

توصيه كرده و 
خود به آن اهتمام 

 اند.ورز�ده

 

به إذن اهللا  – ز�را
به شخص برای  –

عمل به قرآن 
 كند.كمک �

 

عبارا�ش ز�را 
آسان و واضح بوده 

و هيچ عبارت 
مشىلك در آن 
 وجود ندارد.

 

تمر�ز مؤلف ز�را 

رمحه اهللا، بر 

 توحيد است.

 

�ترص است و ز�را 

به هم� ديلل 

خواند�ش برای 

شخص مبتدی، 

 مناسب است.
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 با قرآن، چند دسته هستند؟ مردم در رابطه 

گــرو� كــه قــرآن را 

انـد. تـرک ترک كرده
 ی:قرآن به وسيله

گرو� كه قرآن را 
قرائت كرده و حفظ 

كنند، اما در آن تدبّر �
ن�رده و به آن عمل 

 كنند.ن�

گرو� كه بر قرائت و حفظ آن مواظبت كرده 

و در آن تدبر كرده و برای عمل به آن، از اهللا 
ها سلف صالح و پ�وان خواهند. اينكمک �

 آنها هستند.

 ترک قرائت آن.

 

 ترک عمل به آن.

 

 ترک تدبّر در آن.

 

 ترک درمان با آن.

 

 ترک حفظ كردن آن.
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مــه » تیســ� الكــر�م الــرمّحن ىف تفســ� الكم املّنــان « هــای از كتــاب گز�ــده
ّ

از عال
 عبدالرمحن بن نارص الّسعدی رمحه اهللا.

 ی فاحته }� سوره{ تفس

ـــرَِّحيمِ  ــــِن ال ــــِه الرَّمْحَ ـــالَِم�َ  ﴾١﴿ � اللَّ َع
ْ
ــــِه رَِبّ ال ـــُد لِلَّ َْم

ْ
ــــِن ٢﴿ احل ﴾الرَّمْحَ

اَك �َْسـتَِع�ُ  ﴾٤﴿ يِن َمالِِك يَْوِم ادلِّ  ﴾٣﴿ الرَِّحيمِ  ـاَط  ﴾٥﴿ إِيَّاَك َ�ْعبُُد َو�ِيَـّ َ اْهـِدنَا الرِصّ
ُمْستَِقيمَ 

ْ
َمْغُضوِب  ﴾٦﴿ ال

ْ
ْ�َعْمَت َعلَيِْهْم َغْ�ِ ال

َ
يَن أ ِ

َّ
اَط اذل اِلّ�َ  رِصَ  الضَّ

َ
 ﴾٧﴿ َعلَيِْهْم َوال

) ستا�ش خداوندی را زسا است كه پـرورداگر  ١به نام خداوند خبشنده ی مهر�ان ( 
) ٤) مالک روز زسا و جـزا اسـت ( ٣) خبشنده ی مهر�ان است (  ٢جهانيان است ( 

ما را به راه راست راهنماىئ فرما  ) ٥طلبيم( تنها تو را � پرستيم و تنها از تو ياری �
) راه كسا� كه بدانان نعمت داده ای؛ نه راه آنان كه بر ا�شان خشم گرفتـه ای، و ٦(

 )٧نه راه گمراهان و رسگشتاگن(

مفرد مضـاف » اسم « كنم؛ ز�را لفظ های اهللا رشوع �) يع�: با هر اس� از اسم ١( 
شود. (اهللا): اهل مورد پرستش سماء احلس� را شامل �ی ااست و به هم� خاطر، همه

ای كه مستحق است عبادت فقط و فقط برای او باشـد، بـه خـاطر قرار گرفته شده
اينكه به صفات ألوهيت كه همان صـفات كمـال اسـت، متصـف اسـت. ( الـرمحن 

ع اسـت الرحيم ): دو اسم بوده و داّل بر اين هستند كه او تعاىل، دارای رمحىت �س وسي
ای را شامل شده، و ايـن رمحـت را بـر كه هر چ�ی را در بر گرفته و هر موجود زنده

متق� كه پ�وان انبياء و رسوال�ش هستند، واجب گردانده است؛ رمحت مطلق فقط 
 شود.شامل حال اين گروه است، و ديگران فقط نصيىب از آن شامل حالشان �

http://tanzil.net/
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http://tanzil.net/
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و امامان آنها مـورد اتفـاق اسـت:  بدان؛ ي�ى از قواعدی كه ب� سلف امت
های اهللا و صفات او و احاكم صفات است. مثال ايمان دارنـد بـه ايمان به اسم

اينكه او خبشا�شگر مهر�ا� است كه دارای رمحىت است كـه بـه آن موصـوف 
ها فقط ي�ى از آثـار رمحـت او هسـتند و در مـورد باشد. بنا بر اين، نعمت�

  است.ساير اسماء ن� اين چن�

شود: او عليم است. دارای عل� است كه همـه چـ� را در مورد عليم گفته �
 داند. قدرتمندی است كه بر هر چ�ی قدرت دارد.�

ی افعال ی صفات كمال، و به وسيلهيع�: ثنای اهللا به وسيله»:  احلمد�) «  ٢( 
انـب، ی جوی صـفات كمـال از همـهاو كه ب� فضل و عدل هستند. �س همه

 �تص به او هستند.

 چـ�ی هر يع� جهانيان و –ی جهانيان ) رب: يع� پرورداگر همهرب العامل�(
 بـر انعام و آنها، برای وسايل كردن مهيا و آنها، خلقت یوسيله به – از اهللا غ�
 برای بقا اماكن دهند، دست از را آنها اگر كه بزرىگ هاینعمت یوسيله به آنها
 .است تعاىل او از دارند، كه نعمىت هر اين بر بنا. یستن مقدور آنها

 پرورش �لوقات توسط اهللا تعاىل، دو نوع است. اعم و خاص:

پرورش اعم، خلقت آنها و روزی دادن به آنها و راهنمای آنها به سوی مصالىح 
 شود.است كه موجب بقای آنها در دنيا �

دهد، و به آنهـا يمان پرورش �پرورش خاص، �تص اويلا�ش است. آنها را با ا
كند، و عوام� را كه باعـث فاصـله توفيق ايمان داده و ايما�شان را ت�ميل �

 دارد. شود، از ميان بر �افتادن ميان آنها و ايمان �
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حقيقِت اين پرورش اين است: توفيق دادن برای هر اكر خ�، و در امان داشـنت از 

« رّسی باشد كه بیشرت داعهای پيامربان، بـا لفـظ  هر رشی. شايد اين معنا، همان
شوند؛ �س های آنها، همىگ حتت ر�و�ّيت خاص او وارد �است. ز�را خواسته» رّب 

فرمايد: ( رب العامل� )، دال بر واحد بودن او در خلـق كـردن و تـدب� و اينكه �
 هت به اوست.ی اعمليان از همه جنعمت دادن و كمال غنای او و نياز همه جانبه

مالک: كىس است كه موصوف به صفت ملک اسـت، و »:  مالک يوم ادلين) «  ٤( 
دهـد، و در كند، و پاداش و عقـاب �ي�ى از آثار آن اين است كه امر و ن� �

« دهد. در اين آيه، ملک را به مورد ملو�ن خودش هر گونه ترص� خبواهد، ا�ام �
مت است، كه در آن روز مردم جزای اكرهای نيـک و كه همان روز قيا» يوم ادلين 

گ�نـد، اضـافه نمـوده اسـت؛ ز�ـرا در آن روز، كمـال مالكيـت او و بد خود را �
گـردد، تـا جـای عدالت و حكمتش و ن� از ب� رفنت مالكيت �لوقات، عيان �

كه در آن روز، ملوک و راعيا و برداگن و مردمان آزاد، ي�سـان بـوده، همـىگ بـه 
ظمت او جل شأنه اذاعن داشـته و در مقابـل عـزت او رس فـرود آورده و منتظـر ع

�ازات هستند، در حاىل كه اميد ثـواب داشـته و از عـذا�ش در تـرس و هـراس 
هستند. به هم� خاطر اين روز را به صورت خاص در آيه ذكر نمـوده اسـت، و اال 

 او هم مالک روز قيامت است و هم مالک ديگر ايام.

)؛ يع�: عبادت و ياری گرفنت را فقـط  إياک نعبد و إياک �ستع�فرموده: ( )  ٥( 
كند و بـه ی حرص �دانيم؛ ز�را مقدم داشنت معمول بر اعمل، افاده�صوص تو �

مع� اثبات آن ح�م برای كىس است كه در مجله ذكـر شـده و آن ح�ـم را از 
 كنيم و غ� از تو را را عبادت �گو�د: تو نمايد كه �كند؛ چن� �غ� او نىف �
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جـو�يم. مقـدم داشـنت كنيم، و از تو ياری جسته و از غ� تو ياری ن�عبادت ن�

عبادت بر استعانت در آيه، از باب مقدم داشنت اعم بر خاص، و از روی اهتمام بـه 
 .اش استتقديم حق او تعاىل بر حق بنده

از اعمال و گفتار ظاهری و باط� كـه عبادت: ( اس� است جامع برای هر آن چه 
اهللا آن را دوست داشته و از آن رضـايت دارد )، و اسـتعانت: ( اعتمـاد بـر اهللا در 

 جلب منافع و دفع رضرهاست، كه همراه به اطمينان از حاصل شدن آن است ).

ی رشها ی سعادت ابدی و �ات از همهقيام به عبادت اهللا و استعانت از او، وسيله
. هيچ را� برای �ات وجود ندارد مگـر بـا چنـگ زدن بـه ايـن دو وسـيله. است

عبادت، زما� عبادت است كه از رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم گرفته شده باشد 
و مقصود از آن، رضايت اهللا سبحانه و تعاىل باشد. عبادت با وجود اين دو وصـف، 

دت، با اينكه استعانت جـز� شود. ذكر شدن استعانت بعد از عباعبادت شمرده �
ی عبـادا�ش بـه اسـتعانت از اهللا از عبادت است، به خاطر احتياج بنـده در همـه

تواند اوامر و نوا� اهللا را بـه تعاىل است. ز�را اگر اهللا تعاىل او را ياری ن�ند، ن�
 فرمايد: جای آورد. سپس او تعاىل �

را به راه راست ارشاد و راهنمای �ن و )؛ يع�: ما  إهدنا الرصاط املستقيم) (  ٦( 
توفيق پيمودن آن را به ما عطا فرما. راه راسـت، را� اسـت واضـح و آشـاكر كـه 

اش رسيدن به اهللا و بهشت اوست. راه راست، شناخنت حـق و عمـل بـه آن نتيجه
است. �س، ما را به اين راه هدايت �ن، و در ايـن راه نـ� مـا را هـدايت �ـن. 

راه، مالزمت با دين اسالم و ترک ديگر اديان است، و هدايت در  هدايت به سوی
 ی تفاصيل عل� و عم� دين است؛ بنا بر اين، اين داع از راه، شامل هدايت به همه
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تر�ن داعها و سودمندتر�ن آنها برای بنده است؛ بـه همـ� خـاطر بـر ا�سـان جامع

ر� كه بـه آن نيـاز دارد، واجب است كه در هر ر�عىت از نمازها�ش به خاطر رضو
 اين داع را خبواند؛ اين راهِ راست، اين است:

): راه كسا� از پيـامربان و صـديقان و شـهدا و رصاط اذلين أنعمت عليهم) ( ٧( 
ای، ( غ� ) از راه ( املغضوب عليهم ) : كسا� كه بر صاحلان كه به آنها نعمت داده

� آن را تـرک نمودنـد، هماننـد يهـود و ای؛ ز�را حق را شناخته وآنها خشم گرفته
امثال آنها، و غ� از راه ( الضال� ) : گمراهان، كه حق را از روی جهل و گمـرا� 

 ترک كردند، همانند نصاری و امثال آنها.

ی ديگری در اين سوره با اينكه �ترص است، اما حاوی مسائ� است كه هيچ سوره
ی توحيـد اسـت: توحيـد انواع سـه اگنـهقرآن حاوی آن نیست. اين سوره متضمن 

 –شود: ( رب العـامل� )، و توحيـد الوهيـت ی اهللا فهميده �ر�و�يت از اين فرموده
ی او ( إياک از لفظ ( اهللا ) و ن� از اين فرموده –يع� واحد دا�سنت اهللا در عبادت 

صـفات شود. توحيد اسماء و صـفات يعـ� اثبـات نعبد و إياک �ستع� ) گرفته �
كمال برای اهللا كه اهللا تعاىل آنها را برای خودش اثبات نموده و هم چن� رسول اهللا 
ص� اهللا عليه وسلم ن� برای اهللا اثبات فرموده اسـت، بـدون اينكـه ايـن صـفات 
تعطيل يا تمثيل و يا �شبيه شوند، است، و بر اين توحيد، چنان كه قـبال ذكـر شـد، 

همچن� اين سوره متضمن اثبات نبوت اسـت. آ�ـا  دهد.لفظ ( احلمد ) داللت �
فرمايد: ( إهدنا الرصاط املستقيم )؛ ز�را هدايت به راه راسـت، بـدون وجـود كه �

فرمايد: ( ملک رسالت، م�ن نیست. ن� اثبات جزا برای اعمال است. آ�ا كه �
 دادن به ی عدل است؛ ز�را معنای دين: جزايوم ادلين )، و اينكه جزا به وسيله
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 ی عدالت است.وسيله

همچن� متضمن اثبات قََدر است و اينكه بنده فاعل حقيىق است، كه ايـن بـر 
ی ها است.بلكه اين سوره متضمن رد بـر همـهها و َجربیخالف اعتقاد قََدری

فرمايـد: ( إهـدنا الرصـاط املسـتقيم )؛ اهل بدعت و گمرا� است. آ�ا كه �
ت حـق و عمـل بـه آن اسـت، و هـر مبتـدع و گمـرا� ز�را راه راست، شناخ

�الف اين است. و متضمن اخالص دين بـرای اهللا تعـاىل از حلـاظ عبـادت و 
فرمايد: ( إياک نعبد و إياک �ستع� ). احلمد� رب استعانت است. آ�ا كه �

 العامل�.
 

۞۞۞ 
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 { تفس� آيت الكرىس }

 
ْ
 ُهَو ال

َّ
 إِلَـَه إِال

َ
ـَماَواِت َوَمـا يِف اللَّـُه ال ُ َمـا يِف السَّ

َّ
 نَـْوٌم هل

َ
ُخُذُه ِسنٌَة َوال

ْ
 تَأ

َ
َقيُّوُم ال

ْ
يَحُّ ال

رِْض 
َ ْ
 بِإِْذنِهِ  األ

َّ
ي �َْشَفُع ِعنَدُه إِال ِ

َّ
َفُهـمْ  َمن َذا اذل

ْ
يْـِديِهْم َوَمـا َخل

َ
  َ�ْعلَـُم َمـا بَـْ�َ أ

َ
َوال

 بَِما َشـ
َّ

ِمِه إِال
ْ
ْن ِعل ٍء ِمّ يُطوَن �يَِشْ رَْض  اءَ ُ�ِ

َ ْ
ـَماَواِت َواأل  َ�ئُـوُدُه  وَِسـَع ُكرِْسـيُُّه السَّ

َ
َوال

َعِظيمُ  ِحْفُظُهَما
ْ
َعِ�ُّ ال

ْ
 ﴾۲٥٥﴿ وَُهَو ال

اهللا وجـود نـدارد و او زنـده ی پايـدار (و جهـان هسـىت را)  معبودی به حق جـز
نـ� گـ�د (و همـواره بيـدار اسـت و  نگهدار است. او را نه چر� و نه خواىب فرا

سسىت و رخوت بدو راه ندارد). از آِن او است آ�ـه در آسـمانها و آ�ـه در زمـ� 
است (و در ملک اكئنـات، او را انبـازی نیسـت). كیسـت آن كـه در پیشـاگه او 

كند مگر با اجازه ی او؟ � داند آ�ه را كه در پیش روی مردمان اسـت  شفاعت
�شت رس آنان است (و مّطلع بر گذشته و حال و آينـده، و آاگه بـر  و آ�ه را كه در

بود و نبود جهان است و اصًال همه ی زمانها و ماكنها در پیشاگه علم او ي�سـان 
است. مردمان) چ�ی از علم او را فراچنگ ن� آورند جز آن مقداری را كه وی 

ان و ىب كران او است). خبواهد. (علم و دا�ش �دود ديگران، پرتوی از علم ىب پاي
هداری آن دو و زم� را در�ر گرفته است، و نگ فرماند� و فرمانرواىئ او آسمانها

 .(برای او گران نیست و) وی را درمانده ن� سازد و او بلندمرتبه و سرتگ است
-تر�ن آيه) رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم خرب داده است كه اين آيه، بزرگ ٢٥٥( 

ی معـا� توحيـد و عظمـت و گسـرتدىگ صـفات ز�را در بر گ�نده ی قرآن است؛
ی معـا� الوهّيـت بـرای باری تعاىل است. خرب داده كه او ( اهللا ) است كـه همـه

 اوست، و كىس جز او استحقاق الوهّيت و عبوديت را ندارد. بنا بر اين، الوهّيت 
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-و ( ىّح ) است كه همهو عبوديت هر معبودی غ� از او، باطل است. خرب داده كه ا

ی معا� حيات اكمل مانند سمع و برص و قدرت و اراده و ديگر صفات ذاىت، �تص 
شود. ز�ـرا ی صفات افعال در آن وارد �اوست. هم چن� او ( قّيوم ) است كه همه

ی نيـاز اسـت. همـهی �لوقا�ش ىباو قّيو� است كه خودش به پا خاسته و از همه
ی هر آ�ه كـه بـرای وجـود و كرده و به آنها بقا داده و به وسيلهموجودات را خلق 

 بقا�شان به آنها نيازمند هستند، به آنها كمک كرده است. 

از كمال حيات و قّيومّيت او اين است كه ( ال تأخذه سنة )، يعـ�:  چـرت او 
گ�د، ( و ال نوم ): ز�را چرت و خواب فقـط بـر �لـو� كـه دارای را فرا ن�

شود، و بر كىس كه دارای عظمـت و ف و عجز و ا�الل است اعرض �ضع
ی آن چ�هـای شود. خرب داده كه مالک همهكرب�اء و جالل است، اعرض ن�

ی موجـودات، بنـداگن اهللا و ها و زم� وجود دارنـد. همـهاست كه در آسمان
 شود.ملوک او هستند، و هيچ كدام از آنها از اين ز��ه خارج ن�

 آيِت الرَّمْحَـِن َ�بًْدا
َّ

رِْض إِال
َ ْ
َماَواِت َواأل ﴾ : تمـام كسـا� ۹۳﴿ ( إِن لُكُّ َمن يِف السَّ

كه در آسمانها و زم� هستند، بنده ی خداوند مهر�ان (و فرمانربدار يـزدان) 
فات ملـک و ی �لوقاتاست و او كىس است كه ص� باشند )؛ او مالک همه

ترّصف و سلطان و كرب�اء �تص اوست، و از كمال ملک بودن او ايـن اسـت 
كند مگر بـه اذن كه هيچ كس ( ال �شفع عنده إال بإذنه : نزد او شفاعت ن�

توانند كىس ی آبرومندان و شفيعان، بنداگن و ملو�ن او�ند كه ن�او ). همه
يًعـا را شفاعت كنند، مگر اينكه او به آنها اجاز َفاَعُة مَجِ ِه الشَّ ه دهد؛ ( قُل ِلّلَـّ

 ُ
َّ

رِْض : بگو شفاعت همههل
َ ْ
َماَواِت َواأل ُك السَّ

ْ
 اش برای اهللا است، ملکُمل
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دهد شفاعت كند، ی ن�ها و زم� مال اوست )؛ و اهللا به كىس اجازهآسمان
مگر در آ�ه كـه از آن رضـايت دارد، و از چـ�ی جـز توحيـد و پـ�وی از 
پيامربا�ش رضايت ندارد. �س هر كس كه متصف بـه ايـن صـفت نباشـد، 

اش كه همـه چـ� را احاطـه نصيىب از شفاعت ندارد. سپس از علم گسرتده
داند، ( و مـا ی �لوقات را �ی همهكرده است، خرب داده و فرموده كه آينده

ل خلفهم : و آ�ه كه گذشته است )؛ از امور گذشته كه حدی بـرای آن قابـ
يِْف تصور نیست، و هيچ چ� بر او �ىف ن�

ُ
ْعُ�ِ َوَما خت

َ ْ
ماند: ( َ�ْعلَُم َخائِنََة األ

ُدوُر : اهللا از دزدانه ناگه كردن چشم ها �ىف است، با ها و آ�ه كه در دلالصُّ
خرب است )؛ و هيچ كس از �لوقات، به هيچ چ�ی از علم و معلومات اهللا، 

شاء : مگر به آ�ه كه خبواهد )، آ�ه از امـور رشىع و  احاطه ندارد ( إال بما
قََدری كه خودش خبواهد �لوقا�ش بر آن اطـالع يابنـد كـه آن نـ� جـز� 
�سيار كوچک و ناچ� از علوم باری تعاىل و معلومـات اوسـت، چنـان كـه 

تــر�ن �لوقــات بــه اهللا، كــه پيــامربان و مالئ�ــه هســتند، گفتنــد: ( آاگه
 
َ

 َما َعلَّْمتَنَا : م�� تو، ما چ�ی جز آ�ـه تـو بـه مـا ُسبَْحانََك ال
َّ

َا إِال
َ

َم نل
ْ
 ِعل

 دانيم ).ای ن�آموخته

اش به وسـعت دارد كه كرىسسپس از عظمت و جاللش خرب داده و بيان �
هـا و زمـ� را و هـر آ�ـه در ها و زم� است، و او است كـه آسـمانآسمان

های كه در ميـان �لوقـات قـرار داده نظامی اسباب و آنهاست را به وسيله
است، نگه داشته است. با اين حال به خـاطر كمـال عظمـت و اقتـدارش و 

 گسرتدىگ حكمتش در احاكمش، حفظ و نگهداری آنها، بر او سنگ� 
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نیست، ( و هو العّ� العظيم : و او باال و بزرگ اسـت ): بـا ذا�ـش، فـوق 

فا�ش، باال مرتبـه اسـت، و او بـاال ی �لوقات است، و با عظمت صهمه
ی او هستند و موجودات همه رس به ای است كه �لوقات در سلطهمرتبه

هـا در مقـابلش فـرو ها تابع او شده و گـردناطاعت او گذاشته و سخىت
ی صفات عظمت و كرب�ـاء و افتاده است، ( العظيم : بزرگ )؛ جامع همه

هـا او را تعظـيم دارند، و روح� ها او را دوست�د و بهاء است، كه قلب
دانند كه عظمت هر چـ�ی هـر چقـدر هـم عظـيم كنند، و آاگهان ��

 ی عظيم، هيچ است.باشد، اما در مقابل عظمت باالمرتبه

تـر�ن معـا� ای اسـت بـزرگای كه �تـوی چنـ� معـا�بنا بر اين، آيه
ای كىسـ كـه ی قرآن باشد، و برتر�ن آيههستند، شا�سته است كه بزرگ

خواند، اين حق وجود دارد كه قلبش پـر از يقـ� و آن را با تدبر و فهم �
 عرفان و ايمان شود و با اين آيه، از رشور، حفظ شود.
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 ی زلزال، و اين سوره، مد� است }{ تفس� سوره

ِه الرَّمْحَـِن الرَِّحيمِ   � اللَـّ

 َ َزال
ْ
رُْض ِزل

َ ْ
ِزلَِت األ

ْ
ْ�َقالََها ﴾۱﴿ َهاإَِذا ُزل

َ
رُْض أ

َ ْ
ْخرََجِت األ

َ
�َساُن ۲﴿ َوأ ِ

ْ
﴾َوقَاَل اإل

ْخبَارََها ﴾۳﴿ َما لََها
َ
ُث أ َِدّ ْوىَحٰ لََهـا ﴾٤﴿ يَْوَمئٍِذ حتُ

َ
نَّ َر�َّـَك أ

َ
يَْوَمئِـٍذ  ﴾٥﴿ بِـأ

ْ�َمــالَُهمْ 
َ
ْوا أ ْشــتَاتًا ِلـّـُ�َ

َ
ا ٦﴿ يَْصــُدُر انلَّــاُس أ ٍة َخــْ�ً ﴾َ�َمــن َ�ْعَمــْل ِمثَْقــاَل َذرَّ

ا يََرهُ  ﴾۷﴿ يََرهُ  ٍة رَشًّ  ﴾۸﴿ َوَمن َ�ْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ
 �سم اهللا الرمحن الرحيم

﴾ و زم� (از هـم � ۱هناگ� كه زم� سخت به لرزه در انداخته � شود ﴿
رده هـا، و همـه ی) سـنگينيها و شاكفد و گدازه های درو� و دفينه ها و مـ

و  ﴾۲بارهای خود را ب�ون � اندازد (و به گونـه ی ديگـری در � آيـد) ﴿
در آن روز (كـه رسآاغز  ﴾۳ا�سان � گو�ـد: زمـ� را چـه شـده اسـت؟ ﴿

زگو � كند (و به ز�ان قال يـا حـال قيامت است) زم� خربهای خود را با
﴾ (اين احوال و اقوال ٤خواهد گفت كه چه چ�هاىئ بر آن گذشته است) ﴿

زم�) بدان سبب است كه پرورداگر تو بدو پيام � دهد (كـه چـه �شـود و 
مردمـان (از گورهـای خـود) دسـته دسـته و در آن روز،  ﴾٥چه بگو�د) ﴿

پراكنده ب�ون � آيند (و رهسپار صحرای �رش � شوند) تـا اكرها�شـان 
�س هـر�س بـه  ﴾٦بد�شان نموده شود و (نتيجه ی اعمالشان را ببينند) ﴿

(و پاداشـش اندازه ی ذّره ی غباری اكر نيكو كرده باشد، آن را خواهد ديد 
و هر�س به اندازه ی ذّره ی غبـاری اكر بـد كـرده  ﴾۷را خواهد گرفت) ﴿

  ﴾۸) ﴿باشد، آن را خواهد ديد (و زسا�ش را خواهد چشيد
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دهـد و خرب � ) اهللا تعاىل از آ�ه در روز قيامت اتفاق خواهد افتاد، ٢ــ  ١( 

اينكه زم� آن قدر خواهد لرز�ـد و خواهـد لرز�ـد تـا جـای كـه هـر چـه 
ها ها متالىش شده و تپهكند. كوهساختمان و بلندی روی آن است، سقوط �

آيـد كـه هـيچ شوند و زم� همانند دشـىت همـوار در �با خاک ي�سان �
األرض أثقاهلـا : و شود، ( و أخرجـت گونه �سىت و بلندی در آن مشاهده ن�

ها و بارهـای خـود را بـ�ون � انـدازد )؛ يعـ�: هـر آ�ـه از زم� سنگي�
 كند.ها كه در دل خود دارد، خارج �مرداگن و گنج

ی بزرىگ را كه گو�د): هناگ� كه آن حادثه) (و قال اإل�سان : و ا�سان � ٣(  
ا : آن را چه شده اسـت )؛ گو�د: (ما هلبیند، �برای زم� روی داده است، �

 ای برا�ش اتفاق افتاده است؟!يع�: چه حادثه

-) ( يومئذ حتدث أخبارها : در آن روز، زم� خربها�ش را بـازگو � ٥ــ  ٤( 
انـد، كند )، يع�: بر كسا� كه بر روی زم� اعمـال خـ� و رش ا�ـام داده

كه بر اعمال بنداگن، ی شاهدا� است دهد؛ ز�را زم� ن� از مجلهشهادت �
دهند، ( بأّن رّ�ک أوىح هلا : به اين خاطر است كه پرورداگرت بـه شهادت �
دهـد كـه از آ�ـه در روی او ا�ـام كند )، يع�: به او دسـتور �آن وىح �

كنـد و از آ�ـه كـه مردمـان بـر گرفته، خرب دهد؛ او ن� نافرما� اهللا را ن�
 دهد.� اند، خرب�شت او ا�ام داده

آينـد )، يعـ�: در ) ( يومئذ يصدر انلاس : در آن روز، مردمان بـ�ون � ٦( 
كنــد، (أشــتاتا : پراكنــده روز قيامــت، زمــا� كــه اهللا بــ� آنهــا داوری �

 )، عماهلم : تا اعمال خود را ببينندهای پراكنده، ( ل�وا أ)، يع�: گروهپراكنده
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اند به آنها �شان دهـد، و را كه ا�ام دادهتا اهللا اكرهای نيک و بدی يع�: 
 جزای اكرها�شان را ن� به آنها �شان دهد.

) ( فمن يعمل مثقال ذرة خ�اً يره، و من يعمل مثقال ذرة رشاً يره  ٨ــ  ٧( 
-ای نيىك ا�ام داده باشد، آن را خواهد ديد، و هر كـس ذره: هر كس ذره

يد )، اين مسأهل در مـورد خـ� و ای بدی ا�ام داده باشد، آن را خواهد د
رش، اعم بوده و شامل هر دو � شود؛ ز�را وقـىت كـه او تعـاىل حق�تـر�ن 

دهد، �س مسائ� كه از آنهـا بـاالتر اشياء را ديده و بر اساس آنها جزا �
فرمايـد: ( يَـْوَم دهد؛ چنان كـه �است، از باب او� به خاطر آنها جزا �

ُد لُكُّ َ�ْفٍس مَّ  ِ
َ

نَّ بَیْنََها جت
َ
ا َوَما َعِملَْت ِمن ُسوٍء تَوَدُّ لَْو أ رَْضً ا َعِملَْت ِمْن َخْ�ٍ �ُّ

َمًدا بَِعيًدا : روزی كه هر كىس آ�ـه را از نـيىك ا�ـام داده اسـت 
َ
َوَ�یْنَُه أ

حارض و آماده � بیند (و مايه ی رسور او � شود) و دوسـت � دارد اكش 
-ام داده است فاصـله ی ز�ـادی � بـود )، و �ميان او و آ�ه از بدی ا�

ا : و آ�ه را كه ا�ـام داده انـد، حـارض فرمايد: ( َووََجُدوا َما َعِملُوا َحارِضً
يابند )، و اين ترغيب برای ا�ام اعمال خ� است، هر چنـد كـه �ـم �

 باشند، و ترساندن از ا�ام اعمال رش است، هر چند كه �م باشند.

 
۞۞۞ 
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 ی اعديات، و اين سوره، مىك است }� سوره{ تفس

 � اللَّـِه الرَّمْحَـِن الرَِّحيمِ 

َعاِديَاِت َضبًْحا ﴿
ْ
ُموِرَ�اِت قَْدًحا ﴿١َوال

ْ
ُمِغَ�اِت ُصـبًْحا﴿٢﴾ فَال

ْ
ثَْرَن بِـِه ٣﴾ فَال

َ
﴾ فَـأ

ّـِه لََكنُـو٥﴾  فَوََسْطَن بِِه مَجًْعا ﴿٤َ�ْقًعا  ﴿
�َساَن لَِر�ِ ِ

ْ
ُه ىلَعَ َذلِـَك ٦ٌد ﴿﴾ إِنَّ اإل ﴾ َو�ِنَـّ

َْ�ِ لََشِديٌد﴿٧لََشِهيٌد ﴿
ْ
ُقبُـوِر ﴿٨﴾ َو�ِنَُّه حِلُِبّ اخل

ْ
فََال َ�ْعلَُم إَِذا ُ�ْعرِثَ َمـا يِف ال

َ
﴾ ٩﴾  أ

ُدوِر ﴿ َل َما يِف الصُّ َِبٌ� ﴿١٠وَُحِصّ
َّ
 ﴾١١﴾ إِنَّ َر�َُّهم بِِهْم يَْوَمئٍِذ خل

 �سم اهللا الرمحن الرحيم

اسبان تازنده ای كه (به سوی ميدان جهاد) نفس زنان پیش � روند! سوگند به 
﴾ آن اسبا� كه (بر اثر برخورد چخماق سمها�شان به سنگهای رس راه) جرّقه ١﴿

﴾همان اسبا� كه بامدادان (بر سپاهيان دشـمن) يـورش � ٢ها بر� افروزند. ﴿
﴾ و بامـدادان بـه ٤﴾ و در آن، گرد و غبار ز�ادی را بـر� انگ�نـد. ﴿٣برند. ﴿

﴾ (به چن� اسبا� سوگند كه) ا�سـان �سـبت ٥ميان مجع (دشمنان) � تازند. ﴿
﴾ خود ا�سان ن� بر اين ٦به پرورداگر خود �سيار ناسپاس و حق ناشناس است. ﴿

﴾ و او عالقـه ی ٧مع� گواه است (و � داند ناسپاس و حق ناشناس اسـت). ﴿
﴾ آيـا ايـن ا�سـان (ناسـپاس و دبلاختـه ی ٨شديدی به داراىئ و امـوال دارد. ﴿

داراىئ) ن� داند: هناگ� كه آ�ه در گورها است ب�ون آورده � شود (و مـرداگن 
﴾ و هناگ� كه آ�ه در سینه هـا (از �فـر و ايمـان و نّيـت ٩زنده � گردند).﴿

خوب و بد) است (از ميان دفاتر اعمال) مجع آوری � گردد و بـه دسـت � آيـد 
�سيار  ر آن روز بدون شکّ پرورداگرشان (از احوال آنان و اعمال ا�شان)﴾ د١٠﴿

 ﴾١١آاگه است (و پاداش و كيفرشان را � دهد؟) ﴿
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های ح�ت خورد، به خاطر �شانه) اهللا تبارک و تعاىل به اسب قسم � ١(  
های آشاكر اهللا كه در آن وجود دارد و برای همه معلوم است. آور و نعمت

تعاىل در موردی به اسب قسم خـورده اسـت كـه در آن مـورد، ديگـر اهللا 
فرمايـد: ( والعاديـات تواننـد اكرآی او را داشـته باشـند. �حيوانات ن�

روند )؛ يع�: به ای كه نفس زنان پیش �ضبحا : سوگند به اسبان تازنده
اش تازد كه هناگم شـدت تـاختش، صـدای نفسـش در سـینهای �گونه

 شود.شنيده �
كننـد، هـا حر�ـت �ها�شان چنـان بـر سـنگ) ( فاملور�ات ): با ُسم ٢( 
 شود.ها�شان و قدرت حر�تشان، جرقه تويلد �: كه از سخىت ُسم )دحاق(

) ( فاملغ�ات : يورش برنداگن ) بر دشمنان، ( صبحا : صـبحاگهان ).  ٣( 
 گ�د.يورش بر دشمنان، اغبلا در صبحاگهان صورت �

گذارنـد )، يعـ�: بـر اثـر حر�ـت و ) ( فأثرن به : اثر بـه جـا � ٥ــ  ٤( 
شود. ( فوسـطن بـه : بـا او بـه اغر�شان بر دشمنان، ( نقعا ): غبار بر پا �

گذارند )، يع� با سوار�ر خود، ( مجعا ) يع�: به وسـط مجـع وسط قدم �
 برند.اند، يورش �دشمنا� كه بر آنها محله كرده

�ی كه به آن قسم خورده اين است كه: ( إن اإل�سان لرّ�ه لكنود : ) چ ٦( 
ا�سان �سبت به پرورداگرش �سيار ناسپاس است ): يعـ� مـانع از خـ�ی 
است كه اهللا بر گردن او دارد. طبيعت ا�سان چن� است كه بـه او اجـازه 

دهد حقو� را كه بر گردن دارد، به صورت اكمل ادا كنـد. بلكـه ايـن ن�
 نه است كه كسل بوده و او را از ادای حقوق ماىل و بد� كه بر گردن گو
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كند؛ جز كىس كه اهللا او را هدايت فرمـوده و تـوفيقش داده دارد، منع �
 كه حقوق را ادا نمايد.

) ( و إنه ىلع ذلک لشهيد ): يع�: ا�سان خود ن� بر منع كردن از خ�  ٧( 
-، شاهد اسـت و آن را ان�ـار نـ�و �فران نعمىت كه در او وجود دارد

ای واضح و عيان است. همچن� ضم� در (إنّـُه) م�ـن كند؛ ز�را مساهل
است به اهللا تعاىل بازگردد، يع�: بنده، �سبت به پرورداگرش ناشكر است، 
و اهللا ن� بر اين مساهل، گواه است؛ در اين صورت، تهديد و وعيـد شـديد 

اگرش ناشكر است، كـه اهللا بـر ايـن است برای كىس كه �سبت به پرورد
 اش گواه است.ناشكری

) ( و إنّه : و او ): يع� ا�سان، ( حلّب اخل� لشديد ) يع�: �سـيار مـال  ٨( 
دوست است و �بتش �سبت به مال، ديل� است كه او را �بور بـه تـرک 

اش را بــر رضــايت كنــد كــه بــر گــردن دارد. شــهوت نفســا�حقــو� �
ی اينها به خاطر كوته نظری او �سبت بـه دهد. همهجيح �پرورداگرش تر

 اين دنيا و غفلت از آخرت است.
گو�ـد: ) به هم� خاطر با �شو�ق او به ترسيدن از روز قيامت � ١٠ــ  ٩( 

داند ( إذا بعرث مـا ىف القبـور ( أفَال يعلم )، يع�: آيا اين فر�ب خورده، ن�
ز قربها�شان برای حرش و �رش، خارج كـرد، ): هناگ� كه اهللا، مرداگن را ا

هـا پنهـان اسـت، ( و حّصل ما ىف الصدور ) آ�ه از خ� و رش كـه در دل
ی اعمالشان ظاهر و عيان شد، و رازها، آشاكر و باطن، ظاهر شد، و نتيجه

 در مقابل بنداگن عيان شد.
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باطن و �ىف و  ) ( إّن رّ�هم بهم يومئذ خلب� )، يع�: بر اعمال ظاهر و ١١( 
آشاكر آنها مطلع بوده و با آن اعمال، بد�شان جزا خواهد داد. او با اينكـه 
همیشه �سبت به بنداگ�ش مطلع است، اما اين وقت خاص را بيان كـرده 
است؛ ز�را منظور از اين، پاداش دادن به اعمال است كه ناىش از علـم و 

 باشد.اطالع اهللا �
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 ه، و اين سوره، مىّك است }ی قارع{ تفس� سوره

 � اللَّـِه الرَّمْحَـِن الرَِّحيمِ 

َقارَِعُة ﴿
ْ
َقارَِعُة ﴿١ال

ْ
َقارَِعُة ﴿٢﴾ َما ال

ْ
ْدَراَك َما ال

َ
﴾ يَْوَم يَُ�ـوُن انلَّـاُس ٣﴾ َوَما أ

َمبْثُوِث ﴿
ْ
َفَراِش ال

ْ
َمنُفوِش ﴿٤اَكل

ْ
ِعْهِن ال

ْ
بَاُل اَكل ِ

ْ
ا َمن٥﴾ َوتَُ�وُن اجل مَّ

َ
َ�ُقلَـْت  ﴾ فَأ

ـْت َمَواِز�نُـُه ﴿٧﴾ َ�ُهَو يِف ِعیَشٍة رَّاِضيٍَة ﴿٦َمَواِز�نُُه ﴿ ا َمْن َخفَّ مَّ
َ
ـُه ٨﴾ َوأ مُّ

ُ
﴾ فَأ

ْدَراَك َما ِهيَْه ﴿٩َهاِوَ�ٌة ﴿
َ
 ﴾١١﴾ نَاٌر َحاِميٌَة ﴿١٠﴾ َوَما أ

 �سم اهللا الرمحن الرحيم

دا�  ) تـو چـه �۲) بالی بزرگ چیست و چگونـه اسـت؟! (۱بالی بزرگ! (
) روزی اسـت كـه مردمـان، همچـو ۳بالی بزرگ چیست و چگونه اسـت؟! (

) و كوههـا، ۴پرواناگِن پراكنده (در اينجا و آ�ا ح�ان و رسگردان) � گردند. (
ىج شده � شوند. (

ّ
) كىس كه ترازوی (حسنات و ۵همسان �شِم رناگرنگِ حال

) و ۷�رسـ � بـرد. ( ) او در زندىگ رضايت خبىش۶نيكيهای) او سنگ� باشد. (
) مادِر (مهر�ـان) ۸اّما كىس كه ترازوی (حسنات و نيكيهای) او سبک شود. (

او، پرتاگه (ژرف دوزخ) است (و برای در آغوش كشيدن او، دهان خـود را بـه 
) تو چـه � دا�، پـرتاگه دوزخ چیسـت و چگونـه ۹سو�ش باز كرده است). (

 )۱۱است. ( ) آ�ش بزرگ �سيار گرم و سوزا�۱۰است؟! (
های روز قيامت است. به اين نام ناميده شده ز�را ) ( القارعة ) از اسم ٣ــ  ١( 

اندازد. به همـ� خـاطر ها�ش مردم را كو�يده و آنها را به اضطراب �با سخىت
 با گفنت: ( القارعة، ما القارعة، و مآ أدراک ما القارعة )، حال اين روز 
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 را بزرگ و عظيم دا�سته است.

) ( يــوم ي�ــون انلــاس : روزی كــه مــردم ) از شــدت تــرس و وحشــت  ٤( 
هـای (اكلفراش املبثوث : مانند حرشات پراكنده هستند ): يعـ�: ماننـد ملـخ

، حيوانـاىت »فـراش«لونلـد، و منظـور از ای هستند كه در ي�ديگر �پراكنده
و  داننـد كـدام طـرف برونـد،است كه شب هناگم، در ي�ديگر لويلده و ن�

وقىت كه آ�ىش افروخته شود، به خاطر ضعف ادار�شان، به سمت آ�ش م�وند. 
 اين حال مرد� است كه دارای عقل هستند.

های سخت و ��م ( اكلعهـن املنفـوش ): ماننـد �شـم نـر� در ) اما كوه ٥( 
تر�ن بادی، از جای خود بـه خواهند آمد كه چنان ضعيف است كه با كوچک

َْسبَُها َجاِمَدًة َوِ�َ َ�ُمـرُّ َمـرَّ او تعاىل �آيد. پرواز در �
َ

بَاَل حت ِ
ْ
فرمايد: ( َوتََرى اجل

َحاِب : كوه ها را � بي� و آنها را سا�ن و ىب حر�ت � پنداری، در حـاىل السَّ
ها مانند ابرها در س� و حر�ـت هسـتند )، و بعـد از آن ماننـد گـرد و كه كوه

از ب� رفته و از آنها چ�ی كـه قابـل مشـاهده غبارهای پراكنده در هوا شده، 
-ها برپا شده و مردم به دو گروه تقسـيم �ماند. آن موقع، م�انباشد، باىق ن�

 شوند: اهل سعادت و اهل شقاوت.
) ( فأّما من ثقلت مواز�نه ): يع� كىس كـه حسـنا�ش بـر سـیئا�ش  ٧ــ  ٦( 

 نعيم است.رجحان يابد، ( فهو ىف عیشة راضية ): در جنات 
) ( و أّما من خّفت مواز�نه : كىس كه م�ا�ش سـبک باشـد )، يعـ�  ١١ــ  ٨( 

حسناىت نداشته باشد كه در مقابل سیئا�ش قرار گ�ند، ( فأّمه هاو�ة )، يعـ�: 
هـای آن، هاو�ـه اسـت، كـه جاياگه و مس�ن او آ�ىش است كه ي�ى از نـام

فرمايد: ( إِنَّ َعَذاَ�َها او تعاىل � همانند مادرش، مالزم او خواهد بود، چنان كه
اَكَن َغَراًما : چرا كه عذاب آن، جدا ن� گردد )، و گفتـه شـده معـ� آن، ايـن 

دا� كه شود. ( و ما أدراک ما هيه : و تو ن�است كه با رس در آ�ش انداخته �
اش آن چیست )، و اين برای بزرگ دا�سنت امر است. سپس آن را با اين گفتـه

كند: ( نار حامية )، يع�: دارای حرارت شديد، كه دمـای آن هفتـاد تفس� �
 بر�م.برابر دمای آ�ش دنياست. از آن به اهللا پناه �
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 ی ت�اثر، و اين سوره، مىّك است }{ تفس� سوره

ِه الرَّمْحَـِن الرَِّحيمِ   � اللَـّ

َهاُ�ُم اتلَّاَكثُُر ﴿
ْ
ل
َ
مَ ١أ

ْ
 َسوَْف َ�ْعلَُموَن ﴿٢َقابَِر ﴿﴾ َحىتَّ ُزْرُ�ُم ال

َّ
﴾ ُ�ـمَّ ٣﴾ الَك

 َسوَْف َ�ْعلَُموَن ﴿
َّ

َِقـِ� ﴿٤الَك َم ايلْ
ْ
 لَْو َ�ْعلَُموَن ِعل

َّ
َِحـيَم ٥﴾ الَك

ْ
ُونَّ اجل ﴾ لَـرَتَ

َِقِ� ﴿٦﴿ َها َعْ�َ ايلْ ُو�َّ لُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن انلَِّعيِم ﴿٧﴾ ُ�مَّ لرََتَ
َ
 ﴾٨﴾ ُ�مَّ لَتُْسأ

 لرمحن الرحيم�سم اهللا ا

مسابقه ی افزون طلىب و نازش (به مال و منال و خدم و حشم و ثـروت و 
) تا بـدان اگه كـه (� ۱قدرت) شما را به خود مشغول و رسگرم � دارد. (

) هـان �ـس ۲م��د و) به گورسـتانها � رو�ـد (و اكر از اكر � گـذرد). (
و�م:) هـان �ـس ) باز هم (� گـ۳كنيد! (بعد از مرگ) خواهيد دا�ست. (

) هـان ۴كنيد! خواهيد دا�ست (كه چگونه خود را بدخبت كـرده ايـد). (
) شما قطعـاً دوزخ را ۵�س كنيد! اگر آاگ� قطىع و يقي� داشته باشيد. (

) باز هم (� گو�م:) شما آشـاكرا و عيـان، خـود دوزخ را ۶خواهيد ديد. (
سـت خواهيـد ز نـاز و نعمـت بازخوا) سپس در آن روز ا۷خواهيد ديد. (

 )۸(شد
) او تعاىل در حاىل كه بنداگ�ش را به خاطر غفلـت از چـ�ی كـه بـه  ١( 

اند كه همان عبادت او سبحانه و تعـاىل و شـناخت و خاطر آن خلق شده
بازگشت به سوی او و مقدم داشنت �بت او بر هر چـ�ی اسـت، تـو�يخ 

چ�ی كـه ذكـر  گو�د: ( أهلا�م : شما را به غفلت برد ) از آنكند، ��
شد، ( اتلاكثر : ز�اده خـوا� )، و چـ� خـاىص را كـه ز�ـاده خـوا� در 

ت  ش 
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گ�د را ذكر نفرمود؛ برای اينكه هر چ�ی را شامل شود كه ز�ـاده خواهـان آن مي

كنند كه شامل ز�اده خـوا� در خواهند و افتخار كننداگن، به آن افتخار �را �
ن و لشكر�ان و خادمان و مقام و غ�ه است كه منظور از آن، اموال و اوالد و يارا

 شود.چشم و هم چش� است و رضايت اهللا در آن منظور ن�
يابد كـه ( حـىت زرتـم ) اين غفلت و ىب اعتنای و مشغويلتتان تا آ�ا ادامه � ٢( 

برداشته  املقابر : تا زما� كه به قرب وارد شو�د )، آن موقع پرده از مقابل چشمانتان
شود، اما اين بعد از آن است كه بازگشىت در اكر �واهد بود. ( حىت زرتم املقابر �

) دال بر اين است كه برزخ، دنيای است كه مقصود از آن رسيدن به دنيای آخرت 
است؛ ز�را اهللا آنها را زائر ناميده و به آنها نگفته اسـت: مقـيم، كـه دال بـر ايـن 

 مال، در دنيای جاو�دان است كه فنا پذير نیست.است كه بعث و جزای اع
گو�د: ( الك سوف تعلمون، ثم دهد و �) ( به هم� خاطر آنها را وعيد � ٦ــ  ٣( 

-الك سوف تعلمون، الك لو تعلمون علم ايلق� )، يع�: اگر با عل� كه به قلب �
-ه غفلـت نـ�رسد، بدانيد چه چ�ی در انتظار شماست، ز�اده خوا�، شما را ب

ورز�ديد. اما عدم وجود علم حقيىق باعـث برد، و به ا�ام اعمال نيكو مبادرت �
شده است كه شما چن� شو�د كه هستيد، ( لرتوّن اجلحيم )، يع�: يقينـا قيامـت 
را خواهيد ديد، و در آن موقع، يقينا آ�ىش را كه اهللا برای اكفران مهيا كرده است، 

 مشاهده خواهيد نمود.
) ( ثّم لرتونّها ع� ايلق� )، يع�: با چشم آن را خواهيـد ديـد؛ چنـان كـه او  ٧ (

ـُدوا َ�نَْهـا تعاىل � َواقُِعوَهـا َولَـْم َ�ِ �َُّهـم مُّ
َ
ُمْجِرُموَن انلَّاَر َ�َظنُّوا أ

ْ
ى ال

َ
فرمايد: ( َوَرأ

فًا : و گناهاكران آ�ش دوزخ را � بینند و � دانند كه ا�شان بـدان �  افتنـد َمرْصِ
 ويل�ن �ّ� ن� يابند كه به آن روی آورند ).

 



 
 

 ٢٧ 

 درس اولرشح 

  

ها مـورد ) ( ثّم لتسئلّن يومئذ عن انلعيم : سپس در آن روز، از نعمت ٨( 
های كه در دنيا در آن بوديد؛ آيـا شـكر گ��د )، نعمتبازخواست قرار �

-عمتآن را به جای آورديد؟  حق اهللا را در مورد آن ادا نموديد؟ و از آن ن
هـای ها برای نافرما� اهللا استفاده ن�رديد، كه در ايـن صـورت نعمـت

ها فر�فته شـديد باالتر و برتر از آنها را به شما دهد؟ يا اينكه با آن نعمت
و شكر آن را به جای نياورديد، بلكـه از آن بـرای نافرمـای اهللا اسـتفاده 

-او تعـاىل � كرديد؛ كه به اين خاطر، شما را مورد عقو�ـت قـرار دهـد؟
ْذَهبْـتُْم َطِيّبَـاتُِ�ْم يِف 

َ
يـَن َ�َفـُروا ىلَعَ انلَّـاِر أ ِ

َّ
فرمايد: ( َو يَْوَم ُ�ْعـَرُض اذل

ُهـوِن بَِمـا ُكنـتُْم 
ْ
ْـَزْوَن َعـَذاَب ال

ُ
َْوَم جت ْ�يَا َواْستَْمتَْعتُم بَِهـا فَـايلْ َحيَاتُِ�ُم ادلُّ

َِقّ 
ْ
رِْض بَِغْ�ِ احل

َ ْ
َو�َِما ُكنتُْم َ�ْفُسُقوَن : روزی كه اكفران بـه �َْستَْكرِبُوَن يِف األ

آ�ش دوزخ نزديک گردانده � شوند و به آن عرضـه � گردنـد. (در ايـن 
هـای خـود را در زنـدىگ وقت بد�شان گفته � شود:) شما ذلائذ و خـوىش

دنيای خو�ش برده ايد و اكم برگرفته ايد. امروز شما به سبب اسـتكباری 
� كرديـد، و بـه علّـت گناهـان و تمـّردی كـه � كه به ناحق در زمـ� 

 ورز�ديد، با عذاب خوار�ننده و ذلّت باری جزا داده � شو�د ).

 
۞۞۞ 
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 ی عرص، و اين سوره، مىّك است }{ تفس� سوره

ِه الرَّمْحَـِن الرَِّحيمِ   � اللَـّ

َعرْصِ ﴿
ْ
�َساَن ليَِف ُخرْسٍ ﴿١َوال ِ

ْ
ي٢﴾ إِنَّ اإل ِ

َّ
 اذل

َّ
ـاحِلَاِت ﴾ إِال َن آَمنُـوا وََعِملُـوا الصَّ

رْبِ ﴿
َِقّ َوتََواَصْوا بِالصَّ

ْ
 ﴾٣َوتََواَصْوا بِاحل

 �سم اهللا الرمحن الرحيم

) مگر كسـا� كـه ايمـان � ۲) ا�سانها همه ز�انمندند. (۱سوگند به زمان (
آورند، و اكرهای شا�سته و با�سته � كنند، و همديگر را به تمّسک بـه حـق 

و قول و عمل) سفارش � كنند، و ي�ديگر را بـه شـكيباىئ (در  (در عقيده
حتّمل سختيها و دشوار�ها و دردها و ر�هاىئ) توصيه � نماينـد (كـه موجـب 

 )۳رضای خدا � گردد). (
) اهللا تعاىل به زمان كه همان شب و روز است، و اعمـال بنـداگن در  ٣ــ  ١( 

ا� در خسارت قـرار دارد. خسـارت، خورد؛ هر ا�سگ�د، قسم �آنها ا�ام �
متضاد نفع است، و دارای مراتـب متعـدد و متفـاو� اسـت: م�ـن اسـت 

هـا را از خسارت مطلق باشد: مانند كىس كه دنيا و آخرت را باخته و نعمت
دست داده و مستحق جهنم شده است، و م�ن اسـت از بعىضـ جوانـب در 

به هم� خاطر اهللا، هـر ا�سـا�  ز�ان بوده و در بعىض جوانب در ز�ان نباشد.
را به صورت عمو� در ز�ان و خسارت معرف كرده است، به جز كىسـ كـه 

 به چهار صفت، آراسته باشد:

اول: ايمان به هر آ�ه كه اهللا دستور به ايمان آوردن به آن داده است، و ايمان 
، بدون علم، م�ن نیست؛ بنا بر اين، ايمان فرىع از علم اسـت و بـدون آن

 شود.اكمل ن�
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شود ی اعمال خ� ظاهری و باط� �دوم: عمل صالح، كه اين شامل همه

كه متعلق به حقوق اهللا و حقوق بنداگن است كه اين حقوق، واجـب يـا 
 مستحب هستند.

سوم: توصيه به حق كه همان ايمان و عمل صالح است؛ يع�: ي�ـديگر 
 كنند.ن �شو�ق و ترغيب �را به ايمان و عمل صالح توصيه كرده و به آ

چهارم: توصيه به صرب بر طاعت اهللا، و صرب از معصـيت اهللا، و صـرب بـر 
 قضا و قدر اهللا. 

ی دو صفت اول، خود را اكمل كرده، و بـا دو صـفت آخـر، بنده به وسيله
كند، و با ت�ميل هر چهار صفت، بنده از ز�ـان و ديگران را ت�ميل �

 كند.د بزرىگ را اعيد �خرسان در امان مانده و سو

 
۞۞۞ 
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 ی همزه، و اين سوره، مىّك است }{ تفس�ه سوره

ِه الرَّمْحَـِن الرَِّحيمِ   � اللَـّ

َُّمَزٍة ﴿ ّ ُهَمَزٍة ل
َدُه ﴿١َو�ٌْل ِللُّكِ  وََعدَّ

ً
ي مَجََع َماال ِ

َّ
ُه ٢﴾ اذل ْخَ�َ

َ
ُ أ

َ
نَّ َماهل

َ
﴾ َ�َْسُب أ

ُنبََذنَّ يِف ٣﴿
َ

 يل
َّ

َُطَمِة ﴿﴾ الَك
ْ
َُطَمـُة ﴿٤احل

ْ
ْدَراَك َمـا احل

َ
ـِه ٥﴾ َوَما أ ﴾ نَـاُر اللَـّ

ُموقََدُة ﴿
ْ
فْئَِدِة ﴿٦ال

َ ْ
ِلُع ىلَعَ األ ؤَْصـَدٌة ﴿٧﴾ الَّيِت َ�طَّ ﴾ يِف ٨﴾ إِ�ََّهـا َعلَـيِْهم مُّ

َدٍة ﴿ َمدَّ  ﴾٩َ�َمٍد مُّ
 �سم اهللا الرمحن الرحيم

مان كىسـ كـه داراىئ ) ه۱وای به حال هر كه عيبجو و طعنه زن باشد! (
) آخـر گمـان � ۲فراوا� را گرد � آورد و آن را بارها و بارها � شمارد. (

) هرگزا هرگز! او بدون شـکّ ۳برد كه دارائیش بدو جاودانىگ � خبشد! (
) ۴به ُخرد كننده و درهم شكننده پرت � گردد و فرو انداختـه � شـود. (

) آ�ش برافروخته ی ۵ه چیست؟ (تو چه � دا� ُخردكننده و درهم شكنند
) آن آ�ىشـ ۷) آ�ىش كه بـر دهلـا مسـلّط و چـ�ه � شـود. (۶اهللا است! (

) در حـاىل كـه ۸ا�شان را در بر � گ�د كه رسپوشيده و در�سته اسـت. (
 )۹آنان در ستونهای درازی �سته � شوند. (

ملـزة )  ) ( و�ل )، يع�: وعيد و پايان بد و عذاب شديد، ( لـلّك همـزة ١( 
يع�: برای هر كىس كه بـا اكرهـا�ش از مـردم عيـب جـو� كـرده و بـا 
گفتارش، به آنها طعنه زند؛ هّماز: كىس است كه بـر مـردم عيـب جـو� 

زند، و لّمـاز: كىسـ اسـت كـه بـا كرده و با اشاره و عمل، به آنها طعنه �
 كند.گ�د و از آنها عيب جو� �گفتارش، بر آنها خرده �
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) از صفات اين شخص عيب جوی طعنه زن اين است كه هـيچ نگـرا�  ٢(  

جز مجع آوری مـال و شـمارش آن و خوشـحاىل از داشـنت آن نـدارد، و هـيچ 
 ی رحم و امثال آن، ندارد.رغبىت به انفاق اين مال در راه خ� و صله

كند ) با جهل خـود، ( أّن مـاهل أخـ�ه : كـه مـالش ) ( �سب : گمان � ٣( 
ی تالش و كوشش او اين است ماند )، در دنيا، به هم� خاطر همهیشه �هم

داند كه كند، ز�اد كند، و ن�كند عمرش را ز�اد �كه مالش را كه تصور �
كند، و نيىك، عمـر را ازديـاد خبل، عمر را اكهش داده و همه چ� را خراب �

 خبشد.�

 يلنبّذّن ): يع�: اندا ٧ــ  ٤( 
ّ

شود، ( ىف احلطمة، و مآ أدراک ما : خته �) ( الك
در خرد كنند و درهم شكننده، و ن� دا� ): اين برای بزرگ دا�سنت شأن اين 

ی اهللا درهم شكننده است. سپس با گفنت: ( نار اهللا املوقدة : آ�ش بر افروخته
 كند، ( الىت تّطلع ىلعها و سنگ هستند، آن را تفس� �)، كه ه�م آن، ا�سان

 كند.ها نفوذ �ها به قلباألفئدة ) كه از شدت گرما�ش، از جسم

) و با اين حرارت �سيار باال، آنها در آن �بوس هستند و از خارج شـدن  ٨( 
فرمايد: ( إنّها عليهم مؤصدة )، يع�: بر از آن هم نا اميدند. به هم� خاطر �

ّددة )، كه از آن خـارج آنها �سته شده است، ( ىف عمد )، از �شت درهای ( م
ِ�يُدوا ِ�يَها : هر زمان كه خبواهند از آن 

ُ
ن َ�ْرُُجوا ِمنَْها أ

َ
َراُدوا أ

َ
�شوند؛ ( لُكََّما أ

بـر�م، و از بدر آيند، ا�شان بدا�ا بازگردانده � شوند ). از آن به اهللا پنـاه �
 او عفو و اعفيت خواهانيم.

 

۞۞۞ 
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 ره، مىّك است }ی فيل، و اين سو{ تفس� سوره
 � اللَّـِه الرَّمْحَـِن الرَِّحيمِ 

ِفيِل ﴿
ْ
ْصَحاِب ال

َ
لَْم تََر َكيَْف َ�َعَل َر�َُّك بِأ

َ
لَْم َ�َْعـْل َكيْـَدُهْم يِف تَْضـِليٍل ﴿١أ

َ
رَْسـَل ٢﴾ أ

َ
﴾ َوأ

بَا�ِيَل ﴿
َ
ا أ يٍل ﴿٣َعلَيِْهْم َطْ�ً ن ِسِجّ َجاَرٍة ِمّ ُ�وٍل ﴿ ﴾ فََجَعلَُهمْ ٤﴾ تَْرِميِهم حِبِ

ْ
أ  ﴾٥َكَعْصٍف مَّ

 �سم اهللا الرمحن الرحيم
) مگر ن�نگ ا�شان را تباه و ۱آيا �شنيده ای كه پرورداگر تو با في�اران چه كرده است؟ (

) ۳) و مگر پرنداگن را گروه گروه بر رس آنان نفرستاده اسـت؟ (۲باطل نگردانده است. (
) و ا�شـان ۴نگْ لگِ را � انداختند. (آن پرنداگن به سوی في�اران سنگهای كوچىك از س

 )۵را همچون برگ آفت زده � كردند. (
) يع�: آيا از قدرت اهللا و بزرىگ شأن او و رمحتش �سبت بـه بنـداگ�ش و داليـل  ٥ــ  ١( 

توحيدش و صداقت پيامربش، �مد ص� اهللا عليه وسلم، نديدی كه با اصحاب فيل چـه 
خواسـتند آن را ختر�ـب كننـد؛ بـه همـ� را كرده و �كرد؟ آنهای كه قصد بيت احلرام 

های به همراه خود برداشتند تا آن را خراب خاطر برای آن اكر، خود را جته� كردند و فيل
كنند، و با چنان تعدادی از حبشه و يمن به سمت مكه رفتند كه عرب تا به آن موقع بـه 

 دفـاع خـود از مكه عرب كه اىلح در –ياد نداشت. زما� كه به نزدي�ى مكه رسيدند 
 بصـورت را پرنـداگ� اهللا – شـدند خـارج مكـه از خـود، جان حفظ برای و ن�ردند،

 را فيـل سپاهيان آنها با و كردند� محل را داىغ هایسنگ كه فرستاد آنها رس بر پراكنده
دنـد و مورد اصابت قرار دادنـد و اينگونـه آنهـا را از بـ� بر را آنها نزديک و دور و زدند

های آفت زده بر زم� افتادند، و اهللا رش آنها را به خودشان بازگردانـد. ايـن همانند برگ
قصه معروف و مشهور است. اين حادثه در ساىل بود كه رسول اهللا ص� اهللا عليـه وسـلم 

 باشد. در آن سال به دنيا آمد، و از مجله داليل اثبات دعوت و رسالتش �
 

۞۞۞ 
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 ی ماعون، و اين سوره، مىّك است }{ تفس� سوره
ِن الرَِّحيمِ  ـٰ  � اللَّـِه الرَّمْحَ

يِن ﴿ ُب بِادِلّ ي يَُ�ِذّ ِ
َّ

يَْت اذل
َ
َرأ

َ
َتِيَم ﴿١أ

ْ
ي يَُدعُّ ايل ِ

َّ
لَِك اذل

ٰ
ٰ َطَعـاِم ٢﴾ فََذ  َ�ُضُّ ىلَعَ

َ
﴾ َوال

ِمْسِكِ� ﴿
ْ
ُمَصِلَّ� ﴿٣ال

ْ
يَن ُهْم َعن َصَال ٤﴾ فََو�ٌْل ِلّل ِ

َّ
يَن ُهْم ٥تِِهْم َساُهوَن ﴿﴾ اذل ِ

َّ
﴾ اذل

َماُعوَن ﴿٦يَُراُءوَن ﴿
ْ
 ﴾٧﴾ َوَ�ْمنَُعوَن ال

) آنـان ۱ای كسا� را كه بـه ديـن و آئـ�، و زسا و جـزا ايمـان ندارنـد؟ (آيا ديده
) و بــه خــوراک دادن ۲كســانیند كــه يتــيم را ســخت از پــیش خــود � راننــد. (

) همـان ۴) واو�ال به حال نمازگزاران! (۳مستمندان �شو�ق و ترغيب ن� نمايند. (
) همان كسـا� كـه ر�ـا و ۵كسا� كه نماز خود را به دست فراموىش � سپارند. (

) و از دادن وسائل كمىك ناچ� خودداری � كنند و در�غ � ۶خودنماىئ � كنند. (
 )۷ورزند. (

د، مـذمت كنـ) اهللا تعاىل كىس را كه حقوق او و حقوق بنـداگ�ش را تـرک � ١( 
فرمايد: ( أرأيت اذلی ي�ّذب بادلين ): يع�: كىس را كـه بـرانگيخنت و نموده، �

انـد، كند، �س به آ�ه كـه پيـامربان آوردهجزا دادن در روز قيامت را ت�ذيب �
 آورد.ايمان ن�

) ( فذلک اذلی يدّع ايلتيم )، يع�: او را با ىب رح� و شدت از خود رانده و به  ٢( 
كند؛ اين به خاطر قساوت قلبش است، و به اين خـاطر اسـت كـه نـه حم ن�او ر

 ترسد.اميد ثواىب دارد و نه از عقو�ىت �
كند )، ديگران را، ( ىلع طعام املسك� : بر اطعـام ) ( وال �ّض : و �شو�ق ن� ٣( 

 كند.نمودن مسك� )، و از باب او� او خودش مساك� را اطعام ن�
( فو�ل للمصلّ� : وای بر نمازگزاران )، يع�: كسا� كه ملزتم بـه برپـا )  ٥ــ  ٤( 

داشنت نماز هستند، اما ( عن صالتهم ساهون )، يع�: نمازشان را ضـايع كـرده، و 
ورزند كه ايـن بـه خـاطر آورند و در ار�ن آن اخالل �در وقت خودش به جا ن�

تـر�ن ای كـه نمـاز را كـه مهـمعدم اهتمامشان �سبت به امر اهللا است؛ به گونـه
 اند. طاعت است، ضايع نموده
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-غفلت �سبت به نماز، ديل� است كه صاحبش را مستحق رسز�ـش و مـذمت �

كند. اما غفلت در نماز، چ�ی است كه از هـر كىسـ حـىت رسـول اهللا صـ� اهللا 
 زند.عليه وسلم ن� رس �

ا ر�ا و قساوت قلـب و ىب رحـ� ) به هم� خاطر، اهللا چن� اشخاىص را ب ٧ــ ٦( 
فرمايد: ( اذلين هم يراءون )، يع�: اعمال را به خاطر ر�ـای بـرای وصف كرده، �

دهند، ( و يمنعون املاعون )، يع�: از خبشيدن هر چ� ىب ارزىش حىت مردم ا�ام �
برای اعر�ت يا هديه، مثل ظرف و دلو آب و ترب كه اعدتا همه آن را بـه ي�ـديگر 

كنند. اينها به خاطر شدت حـرىص كـه دارنـد، از خبشند، منع ��ت داده و �اعر
كنند، چه برسد به چ�های كـه خبشيدن چن� چ�های ىب ارزىش هم خود داری �

 باالتر از اينهاست؟

در اين سوره، �شو�ق و ترغيب به اطعام يتيم و مسك�، و مرااعت نماز و �افظـت 
باشد. همچن� در اين سوره، �شو�ق بـه ساير اعمال � بر آن و اخالص در آن و در

ا�ام اكرهای نيک و ا�ام اكرهای كوچىك مانند به اعر�ت دادن رضف و دلو آب و 
كند، مذمت نموده اسـت. واهللا كتاب و غ�ه است؛ ز�را اهللا كىس را كه چن� ن�

 سبحانه و تعاىل أعلم.
۞۞۞ 
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 مىّك است }ی كوثر، و اين سوره، { تفس� سوره
ِن الرَِّحيمِ  ـٰ  � اللَّـِه الرَّمْحَ

َكْوثََر ﴿
ْ
ْ�َطيْنَاَك ال

َ
َْر ﴿١إِنَّا أ

ْ
َّك َوا�

برَْتُ ﴿٢﴾ فََصِلّ لَِر�ِ
َ ْ
 ﴾٣﴾ إِنَّ َشانِئََك ُهَو األ

) حال كه چن� است تنهـا ۱ما به تو خ� و خو� ىب نهايت فراوا� را عطاء كرده ايم. (
) بدون شکّ، دشمن كينه توز تـو ىب ۲نماز خبوان و قر�ا� ب�ن. (برای پرورداگر خود 

 )۳خ� و بر�ت و ىب نام و �شان خواهد بود. (
فرمايد: ( ) اهللا سبحانه و تعاىل با منت گذاشنت بر پيامربش ص� اهللا عليه وسلم � ١( 

مجلـه إنا أعطيناک الكوثر ) يع�: ما به تو خ� و فضل ز�ادی عطا كـرديم، كـه از آن 
-نهری است كه در روز قيامت به نام كوثر به پيامربش ص� اهللا عليه وسـلم عطـا �

كند، و ن� حوىض كه طول و عرض آن مس� پيمودن يک ماه است و آ�ش سـفيدتر از 
ها�ش به خاطر تعداد ز�ادش و درخشـش، بـه تر از عسل است، و ظرفش�، و ش��ن

آن فقط يک بار بنوشد، تا ابد �شنه �واهد  تعداد ستاراگن آسمان است كه هر كس از
 شد.

ها كند، او را دستور به شكر اين نعمت) زما� كه منت خود بر پيامربش را ذكر � ٢( 
فرمايد: ( فصّل لر�ک و ا�ر : برای پرورداگرت نماز خبوان و قر�ا� �ـن دهد، و ��

ر�ن و بـزرگرت�ن عبـادات و )، اين دو عبادت را �صوصا ذكر كرده است، ز�را از برتـ
قُُر�ات هستند، و به اين خاطر كه نماز متضمن خضوع قلب و اعضا برای اهللا هستند 

كند، و در قر�ا� كردن، تقرب جسـنت و اين خضوع را به انواع ديگر بندىگ منتقل �
تواند داشته باشد، و ن� رصف كردن مـاىل ی بهرت�ن حيوا� است كه بنده �به وسيله

 كه طبيعت ا�سا� بر �بت آن و خبل ورز�دن �سبت به آن است. است
ی تو ( هو األبرت )، ) ( إّن شانئک )، يع�: دشمن تو و مذمت كننده و حتق� كننده ٣( 

يع�: از هر خ�ی �روم است. �روم از عمل است. �روم از اين است كه مردم او را 
وسلم كىس است كه حقيقتا اكمل اسـت. از  يه نيىك ياد كنند. اما �مد ص� اهللا عليه

ميان �لوقات، تنها كىس است كه دارای كمال م�ـن اسـت كـه ذكـر او در ميـان 
 هماگن خواهد بود، و ياران و پ�وا�ش ز�اد خواند بود.

 
۞۞۞ 
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 ی اكفرون، و اين سوره، مىّك است }{ تفس� سوره

 � اللَّـِه الرَّمْحَـِن الرَِّحيمِ 

اَكفُِروَن ﴿قُْل يَ 
ْ
َها ال ُّ�

َ
ْ�بُُد َما َ�ْعبُُدوَن ﴿١ا أ

َ
 أ

َ
ْ�بُُد ﴿٢﴾ ال

َ
نتُْم اَعبُِدوَن َما أ

َ
 أ

َ
 ٣﴾ َوال

َ
﴾ َوال

ا َ�بَد�ُّْم ﴿ نَا اَعبٌِد مَّ
َ
ْ�بُُد ﴿٤أ

َ
نتُْم اَعبُِدوَن َما أ

َ
 أ

َ
 ﴾٦﴾ لَُ�ْم ِدينُُ�ْم َوِ�َ ِديِن ﴿٥﴾ َوال

 �سم اهللا الرمحن الرحيم

) و شـما نـ� نـ� ۲) آ�ه را كه شما � پرستيد، من ن� پرستم. (۱ن! (بگو: ای اكفرا
) همچن� نه من به گونه ی شما پرستش را ا�ـام ۳پرستيد آ�ه را كه من � پرستم. (

) آئ� خودتان بـرای ۵) و نه شما به گونه ی من پرستش را ا�ام � دهيد. (۴� دهم. (
 )۶خودتان، و آئ� خودم برای خودم! (

) يع�: علنا و رصحاتا به اكفران بگو: ( ال أعبد ما تعبدون )، يعـ�: از آ�ـه  ٦ــ  ١( 
پرستند، ظاهرا و باطنا برائت جبوی، ( و ال أنتم اعبـدون مـا أعبـد )، بـه كه اكفران �

خاطر عدم اخالصتان در عبادتتان برای اهللا، ز�را عبادتتان كه همراه با رشک اسـت، 
ی اول دال بـر عـدم شود. اين آيه را ت�رار كرده است تا اينكه آيهعبادت ناميده ن�

ی دوم دال بر اين باشد كه اين اكر، وصىف الزم گشته است. بـه وجود فعل باشد، و آيه
اين خاطر ب� دو گروه تمي� داده و جدای افكنده است. فرموده است: ( ل�م دين�م 

ٰ َشالِكَِتِه : بگـو هـر فرمايو ىل دين )، چنان كه در جای ديگری � د: ( قُْل لُكٌّ َ�ْعَمُل ىلَعَ
-كنم، و من از آ�ـه كـه شـما �كند )، شما از آ�ه من �كس به روش خود عمل �

 كنيد، بریء هستيم.
۞۞۞ 
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 ی نرص، و اين سوره، مد� است }{ تفس� سوره

 � اللَّـِه الرَّمْحَـِن الرَِّحيمِ 

َفتُْح ﴿إَِذا َجاَء نرَْصُ اللَّ 
ْ
فَْواًجا ﴿١ـِه َوال

َ
يَْت انلَّاَس يَْدُخلُوَن يِف ِديِن اللَّـِه أ

َ
﴾ فََسِبّْح ٢﴾ َوَرأ

ابًا ﴿ َّك َواْستَْغِفْرُه إِنَُّه اَكَن تَوَّ
 ﴾٣حِبَْمِد َر�ِ

 �سم اهللا الرمحن الرحيم

و  ) و مردم را � بي� كـه دسـته دسـته۱هناگ� كه ياری خدا و پ�وزی فرا � رسد. (
) پرورداگر خود را سپاس و ستا�ش �ـن، و از ۲گروه گروه داخل دين خدا � شوند. (

 )۳او آمرزش خبواه. خدا �سيار تو�ه پذير است. (
ی كر�مه، �شار� وجود دارد، و ن� دستوری به رسـول اهللا صـ� ) در اين سوره ٣ــ  ١( 

اطالىع بر آ�ـه كـه بـر  اهللا عليه وسلم هناگم حاصل شدن اين �شارت، و ن� اشاره و
شود. اما �شارت: �شارت به نرصت اهللا برای رسـولش و حصول اين �شارت، مرتتب �

فتح مكه و داخل شدن مردم ( ىف دين اهللا أفواجا : گروه گروه به ديـن اهللا ) اسـت، بـه 
اند، جزء دوستان و يـاران او �ای كه �سياری از آنها بعد از اينكه دشمن او بودهگونه

 .شد حاصل �شارت، اين كه گردند،
اما دستور بعد از حصول نرصت و فتح؛ دستور اهللا به پيامربش است كه به خاطر ايـن 

 �شارت بزرگ، او را شكر كرده و �سبيحش گو�د و استغفار كند.

اما اشاره: در اين آيه دو اشاره وجود دارد: اشاره به اين كه نرصت، پيوسـته بـرای ديـن، 
هناگم حصول �سبيح و استغفار از جانب رسـول صـ� اهللا عليـه وسـلم، وجود دارد، و 

 فرمايد:شود. ز�را اين نوىع شكر است، و اهللا سبحانه و تعاىل �بیشرت �
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ِز�َدنَُّ�ْم : اگر شكر كنيد، نعمت را برايتان ازدياد �
َ َ
خبشم )، كه ايـن ( لنَِئ َشَكْرُ�ْم أل

از آنها در اين امت، وجود داشته است و پيوسته نرصت در زمان خلفای راشدين و بعد 
 وجود داشت تا اينكه اسالم به جای رسيد كه هيچ كدام از اديان ديگر به آن نرسـيده

 بودند.  بودند و چنان مردم وارد آن شدند كه در هيچ دين ديگری وارد �شده

مد. بنا بر ايـن بـه تا زما� كه �الفت با امر اهللا باعث شد آ�ه بوجود آيد كه بوجود آ
تفرقه و �شتت مبتال شدند، و شد آ�ه كه شد. با اين حـال، بـاز هـم از رمحـت اهللا و 

 كند.لطف او برای اين امت چنان وجود دارد كه به قلب و ذهن هيچ كس خطور ن�

ی دوم، اشاره به نزديک شدن اجل رسـول اهللا صـ� اهللا عليـه وسـلم اسـت. اما اشاره
�شان، عمری نيكو بوده است، كه اهللا بـه آن قسـم خـورده اسـت، و اينگونه كه عمر ا

قول داده است كه امور نيكو، مانند نماز و حج و غ�ه، با استغفار، خاتمه يابند. بنا بر 
اين، دستور اهللا به پيامربش ص� اهللا عليه وسلم برای محد و استغفار در ايـن حالـت، 

�ـس بـرای آن و بـرای مالقـات بـا اشاره به ايـن اسـت كـه اجـل او نزديـک اسـت، 
پرورداگرش، خود را آماده كند، و عمرش را بـا بهـرت�ن چـ�ی كـه وجـود دارد، خـتم 
خبشد. به اين خاطر او ص� اهللا عليه وسلم، قرآن را تفس� كرده، و �سيار در نمـاز، در 

 گفت: ( سبحانک ا� رّ�نا و حبمدک، ا�ّ اغفر ىل ).ر�وع و سجودش �
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 ی مسد، و اين سوره، مىّك است }{ تفس� سوره

 � اللَّـِه الرَّمْحَـِن الرَِّحيمِ 

يِب لََهٍب َوتَبَّ ﴿
َ
ُ َوَما َكَسَب ﴿١َ�بَّْت يََدا أ

ُ
ْغَ� َ�نُْه َماهل

َ
﴾ َسيَْصَ� نَاًرا َذاَت لََهـٍب ٢﴾ َما أ

ََطِب ﴿٣﴿
ْ
تُُه مَحَّالََة احل

َ
َسٍد ﴿﴾ يِف ِجيِدَها َحبْ ٤﴾ َواْمَرأ ن مَّ  ﴾٥ٌل ِمّ

 �سم اهللا الرمحن الرحيم

) داراىئ و آ�ـه بـه دسـت آورده اسـت، ۱نابود باد ابوهلب! و حتماً هم نابود � گردد. (
) به آ�ش بزرىگ در خواهد آمد و خواهد سـوخت كـه ز�انـه ۲سودی بدو ن� رساند. (

) ۴ود. () و همچن� همرسش كه ه�م كش خواهـد بـ۳كش و شعله ور خواهد بود. (
 )۵در گرد�ش رشته ی طناب تافته و بافته ای از ايلاف است. (

ابوهلب عموی پيامرب ص� اهللا عليه وسلم است. او �سيار با رسول اهللا صـ� اهللا عليـه 
كرد. هيچ قيدی �سبت به ا�شان نداشته و حىت وسلم دشمن بوده و او را �سيار اذيت �

. اهللا او را زشت گرداند. به همـ� خـاطر اهللا كردغ�ت خو�شاوندی را ن� راعيت ن�
اين چن� او را مذمت فرموده است كه تا روز قيامت برای او ننگ و اعر خواهد بـود. 

 فرمايد: او تعاىل �

) ( تبَّت يدا أىب هلب )، يع�: دستا�ش شكسته شود و بدخبت شود، ( وتـّب )، �ـس  ١( 
 هيچ نفىع �واهد برد.

نه ماهل )، ماىل كه دارد و باعث طغيان او گشته است، و نه آ�ه كه ( ) ( ما أغ� ع ٢( 
كسب : كسب خواهد كرد )، هيچ چ�ی از عذاب اهللا را در صور� كـه بـر او نـازل 

 شود، �واهد توا�ست رد كند.
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) ( سيص� نارا ذات هلب )، يع�: آ�ش از هر جهىت او را احاطه خواهد كـرد.  ٥ــ  ٣( 
رأته مّحالة احلطب : و همرسش كه ه�م كـش خواهـد بـود )، ز�ـرا او نـ� او را ( و ام

كرد. او و شوهرش بر گنـاه و دشـم�، �سيار رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم را اذيت �
 با ي�ديگر تعاون داشتند.

توا�ست، برای اذيت رسول اهللا صـ� اهللا عليـه داد و تا جای كه �اعمال رش ا�ام �
ی ه�م است، بـر �شـت خـود كرد. او در جهنم، گناهان را كه به م�هل� وسلم تالش

محل خواهد نمود، و طناىب ن� در گردن خواهد داشت ( من مسد )، يع�: از يلـف، يـا 
اينكه به اين مع� است كه او آ�ش، ه�م كش است برای اينكه با آن ه�م، شوهرش 

 سته شده است.سوزانده شود، در حاىل كه در گرد�ش طناىب �

های اهللا وجود دارد. اين سـوره ی ح�ت آوری از �شانهبه هر حال؛ در اين سوره، �شانه
نازل شد، در حاىل كه ابوهلب و همرسش هنوز زنده بودند، و اهللا خـرب داده اسـت كـه 

اش اين اسـت كـه آنها بدون شک در آ�ش مورد عذاب قرار خواهند گرفت كه الزمه
 د شد، و همانطور ن� شد.آنها مسلمان �واهن
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 ی اخالص، و اين سوره، مىّك است }{ تفس� سوره

ِن الرَِّحيمِ  ـٰ  � اللَّـِه الرَّمْحَ

َحٌد ﴿
َ
َمُد ﴿١قُْل ُهَو اللَّـُه أ ْ ﴿٢﴾ اللَّـُه الصَّ

َ
َحٌد ﴿٣﴾ لَْم يَِ�ْ َولَْم يُودل

َ
ُ ُكُفًوا أ

َّ
 ﴾٤﴾ َولَْم يَُ�ن هل

 لرحيم�سم اهللا الرمحن ا
) خدا، رَسوِر واالی برآورنده ی اميدها و برطرف كننـده ۱بگو: خدا، ياگنه ی ي�تا است. (

 )۴) و كىس همتای او ن� باشد. (۳) نزاده است و زاده �شده است. (۲ی نيازمنديها است. (
) يع�: ( قل : بگو ) در حايله كه يق� داری و بـه آن معتقـد بـوده و بـه معنـای آن نـ�  ١( 
رف هسىت ( هو اهللا أحد )، يع�: وحدانيت فقط منحرص به اوسـت. او احـدی اسـت كـه اع

های نيكـو و صـفات اكمـل و واال و افعـال دارای كمال مطلق است. او كىس است كه اسم
 مقدس دارد. كىس است كه نظ� و مانندی ندارد.

همـه ىب نهايـت بـه او ی حوايج، مقصود، اوست. اعمليـان ) ( اهللا الصمد )، يع�: در همه ٢( 
كننـد؛ ز�ـرا او طلبند و در امور مهمشان به سوی او ميل ��تاجند. حوايج خود را از او �

اش اكمل است، و بردبـاری كىس است كه در اوصافش اكمل است: دانای است كه در دانای
اش اكمل است، رحي� است كه در رمحتش اكمل است، كىس است كه است كه در بردباری

 رمحتش، همه چ� را در بر گرفته است... و ديگر اوصافش ن� هم� گونه است.
 زايد ) جز� از كماِل ىب نيازی اوست.) اينكه ( لم ي� و لم يودل : نه زاده شده و نه � ٣( 
هـا�ش و نـه در ) ( ولم ي�ن هل كفوا أحد : و هيچ كس همتای او نیست )، نـه در اسـم ٤( 

 لش. صفا�ش و نه در افعا
 اين سوره مشتمل بر توحيد اسماء و صفات است.
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 ی فلق، و اين سوره، مىّك است }{ تفس� سوره

 � اللَّـِه الرَّمْحَـِن الرَِّحيمِ 

َفلَِق ﴿
ْ
ُعوُذ بَِرِبّ ال

َ
﴾ َوِمن رَشِّ ٣﴾ َوِمن رَشِّ اَغِسٍق إَِذا َوقََب ﴿٢﴾ ِمن رَشِّ َما َخلََق ﴿١قُْل أ

اثَ  ُعَقِد ﴿انلَّفَّ
ْ
 ﴾٥﴾ َوِمن رَشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد ﴿٤اِت يِف ال

 �سم اهللا الرمحن الرحيم

) و از ۲) از رش هر آ�ه خداوند آفر�ده اسـت. (۱بگو: پناه � برم به خداونداگر سپيده دم. (
) و از ۳رّش شب بدان اگه كه اكمًال فرا � رسد (و جهان را به ز�ر تار��ى خود � گـ�د). (

كسا� كه در گره ها � دمند (و با ن�نگ سازی و حّقـه بـازِی خـود، اراده هـا، ايمانهـا،  رشّ 
) و از رّش ۴عقيده ها، �ّبتها، و پيونـدها را سسـت � نماينـد و فسـاد و تبـا� � كننـد). (

 )۵حسود بدان اگه كه حسد � ورزد. (
ی دانه و هسته، و فلق ): يع�: شاكفندهبرم ( برّب ال) يع�: ( قل أعوذ ) يع�: بگو پناه � ١( 

 ی صبح از شب تار�ک.شاكفنده

) ( من رّش ما خلق : از رش آ�ه خلق كرده است )، و اين شامل هر چ�ی از ا�سان و جن  ٢( 
 شود.و حيوانات است؛ از رّشی كه در آنها وجود دارد، به خالقشان پناه برده �

فرمايد: ( و مـن رّش اغسـق إذا وقـب )، خاص كرده، � ) سپس لفظ اعم در پناه بردن را ٣( 
گـ�د، و �سـياری از ارواح يع�: از رش هر آ�ه در شب است، هناگ� كه مـردم را در بـر �

 شوند.خبیثه و حيوانات موذی، در آن منترش �

در  ) ( و من رّش انّلّفاثات ىف العقد )، يع�: از رش ساحرا� كـه در سحرشـان، از دميـدن ٤( 
 گ�ند.زنند، كمک �های كه بر سحر �گره

) ( و من رّش حاسد إذا حسد )، و حاسد كىس است كه دوسـت دارد نعمـت از شـخص  ٥( 
 مورد
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 نظرش گرفته شود. 

گ�د؛ ز�را چشم زخم از كىس جز ی حسودان قرار �زند ن� در زمرهكىس كه چشم زخم �
 شود.است، صادر ن� حاسدی كه دارای طبع رشور و نفس خبيث

ی انواع رش است، و داّل بر ايـن اسـت كـه سـحر، دارای اين سوره متضمن پناه بردن از همه
 شود.حقيقت است كه از رضر آن ترسيده و از آن و اهل آن، به اهللا پناه برده �
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 ی ناس، و اين سوره، مد� است }{ تفس� سوره

ِن ال ـٰ  رَِّحيمِ � اللَّـِه الرَّمْحَ

ُعوُذ بَِرِبّ انلَّاِس ﴿
َ
ِه انلَّاِس ﴿٢﴾ َمِلِك انلَّاِس ﴿١قُْل أ ـٰ َنَّاِس ﴿٣﴾ إِلَ

ْ
وَْسَواِس اخل

ْ
﴾ ٤﴾ ِمن رَشِّ ال

ي يُوَْسوُِس يِف ُصُدوِر انلَّاِس ﴿ ِ
َّ

نَِّة َوانلَّاِس ﴿٥اذل ِ
ْ
 ﴾٦﴾ ِمَن اجل

 �سم اهللا الرمحن الرحيم

) به معبود مردمان. ۲) به مالک و حا�م مردمان. (۱ن  (بگو: پناه � برم به پرورداگر مردما
) وسوسه گری است كه در سینه هـای مردمـان ۴) از رّش وسوسه گری كه وا�س � رود. (۳(

 )۶) از جّنيها و ا�سانها. (۵به وسوسه � پردازد. (
آنهـا از  ) و اين سوره مشتمل بر پناه بردن به پرورداگر مردمان و مالک آنها و معبـود ٦ــ  ١( 

هـا و رشهـای او، باشد. ي�ى از فتنـهها است، �ی بدیی همهرش شيطان كه اصل و ر�شه
كند )؛ بنا بـر های مردمان، وسوسه ا�اد �اين است كه ( يوسوس ىف صدور انلاس : در سینه

ی ا�ـام نماياند، و آنها را بـرااين، رّش را برای آنها نيک جلوه داده و آن را در نظرشان ز�با �
گردانـد و آن را در نظرشـان دارد، و آنها را �سبت به ا�ـام خـ�، كسـل �آن به �شاط وا �
شود: يع� كند و سپس ساكت �دهد. او دائما در اين حال است: وسوسه �دگرگون جلوه �

-ی بعدی را به تـاخ� �زما� كه بنده، پرورداگرش را ياد كرده و از او كمک گرفت، وسوسه

ی بنـداگ�ش اسـتعانت به همهاندازد. �س برای بنده شا�سته است كه به ر�و�ّيت اهللا �سبت 
ی �لوقات حتـت ر�و�ّيـت و ملـک او جسته و به آن پناه جو�د و چنگ زند و بداند كه همه

ای به دست اوست، و ن� بايد به الوهّيت اهللا كه همه به خـاطر آن هستند. اختيار هر جنبنده
شود مگـر ند، استعانت جسته و چنگ زنند. بنا بر اين، عبوديت بنداگن اكمل ن�اخلق شده

خواهد آنها را از اين بندىگ دور سازد و بـ� آنهـا و پرورداگرشـان با دفع رش دشمنشان كه �
 خواهد كه همه از حزبحجاب قرار دهد، و �
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شود، خودش باشند؛ تا اينكه از اهل جهنم قرار گ�ند. وسوسه همان طور كه از جن، صادر �
گ�د. به هم� خـاطر فرمـود: ( مـن اجلنـة وانلـاس : از رش ها ن� صورت �از جانب ا�سان

 ها ).ی جنيان و ا�سانوسوسه

هـا�ش را بـر مـا نعمت خواهيم كهمحد، اول و آخر و ظاهر و باطن، از آن اهللا است. از او �
های او حايل شده است، ببخشد اكمل كند، و گناهان ما را كه ب� ما و ب� �سياری از بر�ت

هايمان از تدبر در آيات او اغفل باشند، را های را كه باعث شده است قلبو خطاها و شهوت
ی كـه نـزدش ن� ببخشايد، و از او اميد دار�م كه به خاطر رشی كـه دار�ـم، مـا را از خـ�

-موجود است، �روم �سازد؛ ز�را هيچ كس جز اكفران و گمراهان از رمحت اهللا نا اميـد نـ�

شوند. و صّ� اهللا و سلم ىلع رسول �مد و ىلع آهل و صحبه أمجع�، صـالًة و سـالماً دائمـ� 
 متواصل� أبد األوقات، و احلمد� اذّلی بنعمته تتّم الصاحلات.
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 های مهم چه كىس است؟مولف كتاب درس – ١

 O شيخ �مد بن عثيم� رمحه اهللا O عبدالعز�ز بن باز رمحه اهللا

 O شيخ هيثم رسحان حفظه اهللا

 خوانيم؟های مهم را �چرا كتاب درس – ٢

 O اندچون علما به آن توصيه كرده  Oچون مهم است 

  O ز�را در آن مسائل مه� است كه مسلمان به آن احتياج دارد.

 O ی مواردهمه

 اين منت حاوی: – ٣

 O نماز و وضو است O حال مسلمان با قرآن و توحيد است

 O حتذير از معاىص است   O آداب و اخالق است

 O ی مواردهمه  O آماده سازی ميت است

 سمت مقدمه و تفسیر:سؤاالتی از ق
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و تصحيح قرائت و حفظ و رشح با كـدام يـک آاغز  مسلمانان در تلق� – ٤

 كنند:�

 O سوره اخالص:  O سوره فاحته:  O سوره علق:

 شوند:مردم در مورد تدبر در قرآن و عمل به آن به سه گروه تقسيم � – ٥

 O غلط:   O صحيح:

 كند:ای تفس� رشوع �هطالب علم اول با كدام يک از كتاب – ٦

 O تفس� قرطىب:        O تفس� ابن سعدی:  O تفس� ابن كث�:

های قطور و كند نه كتابهای �ترص رشوع �طالب علم اول از كتاب – ٧

 طوال�:

 O غلط:   O صحيح:

های كه او را �شو�ق های تفس�، از سورهطالب علم در خواندن كتاب – ٨

های قصص و مر�م و كنند؛ ماننده سورهر در قرائت �به استمرار و ت�را

 كند:كهف، رشوع �
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 O غلط:   O صحيح:

تواند به كتب تفس� از اگر مطالعه برای طالب علم مشلك باشد، � – ٩

ها وجود دارد گوش فرا دهد. های شنيداری كه برای اين كتابطر�ق برنامه

 ابن سعدی:ی تفس� صو� قرآن از تفس� مانند برنامه

 O غلط:   O صحيح:

خواند، اما در آن پيامرب ص� اهللا عليه وسلم از كىس كه قرآن را � – ١٠

 كند، حتذير داده است:تدبر ن�

 O غلط:                  O صحيح:

 سواالىت از سوره فاحته:

با ديوارهای احاطه شده  اسم ناميده شده است چرا كه به اين )سوره( – ١١

 شود:چ� از آن خارج يا به آن وارد ن�كه هيچ 

 O غلط:   O صحيح:

 ی فاحته ناميده شده، ز�را:به اين خاطر سوره – ١٢

..................................................................................... 



 
 

 ٤٩ 

 درس اولرشح 

 های اين سوره:از اسم – ١٣

قية:   السبع املثا�:  أم القرآن:  الرُّ

 ی موارد:همه   صالة:ال

قبل از قرائت واجب  من الشيطان الرجيم) أعوذ باهللاستعاذه (گفنت  – ١٤

 است، با اينكه ما در حال عبادت هستيم، نه معصيت. چرا؟

......................................................................................... 

 ؟ی أعوذ چیستمع� لكمه – ١٥

.............................................................................................. 

 شيطان، رجيم ناميده شده، ز�را: – ١٦

ز�را با شهاب سنگ به    ز�را رانده شده از رمحت است:

 شود:او زده �

ی همه   گ�د:ز�را ب� آدم را ز�ر رگبار شهوات و شبهات �

 ارد:مو



 
 

 ٥٠ 

 درس اولرشح 

جار و �رور در �سمله (�سم اهللا الرمحن الرحيم) متعلق به فعل �ذوف  – ١٧

 مناسىب هستند كه متاخر است:

 غلط:   صحيح:

 اهللا: – ١٨

 معبودی است كه از روی �بت و تعظيم، به عبادت گرفته شده است:

 هيچ كىس جز اهللا به اين اسم ناميده �شده است:

 ها است:ی اسممرجع همه

 شده كه اسم اعظم اهللا است: گفته

 شوند:هناگم نداء، الف و الم حذف ن�

 ی موارد:همه

 فرق ب� دو اسم نيكوی اهللا: رمحن و رحيم در چیست؟ – ١٩

..................................................................................................................... 

 دهد. اين دو نوع كدامند؟ تعاىل �لوقا�ش را دو نوع، پرورش �اهللا – ٢٠ 



 
 

 ٥١ 

 درس اولرشح 

 مطلق و مقّيد:   اعّم و خاّص:

 اكرث داعهای انبياء با كدام لفظ است: – ٢١

 الّرّب:    ا�:

 يوم ادلين چه روزی است؟ – ٢٢

ی اعمالشان روزی كه مردم در آن به وسيله   روز قيامت:

 شوند:�اسبه �

 :ی مواردهمه

تر�ن و سودمندتر�ن داعها برای بنده (اهدنا الرصاط املستقيم)، جامع – ٢٣

 است:

 غلط:   صحيح:

 شود:دين به چه چ�ی اطالق � – ٢٤

 شود:اگ� به جزا و اگ� به عمل اطالق �  عمل:  جزاء:

 كند؟تقديم معمول بر اعمل، چه چ�ی را افاده � – ٢٥



 
 

 ٥٢ 

 درس اولرشح 

 ای ندارد:هيچ فائده   حرص:

 تقديم عبادت بر استعانت از باب چیست؟ – ٢٦

   از باب تقديم اعم بر خاص:

  از باب تقديم حق اهللا بر حق بنداگ�ش:

 ی موارد:همه

ی مجع آمده پرستيم )، با صيغهی (إيّاک نعبد : تنها تو را �چرا آيه – ٢٧

 است؟

 تعر�ف عبادت چیست؟ – ٢٨

اهری و باط� كه اهللا آن را اس� جامع برای هر آ�ه ازاعمال و اقوال ظ

 دوست دارد و از آن راىض است:

ی ا�ام اوامر و ترک نوا� او تعاىل از روی �بت خشوع برای اهللا به وسيله

 و تعظيم:

 شود:اگ� به مورد اول و اگ� ن� به مورد دوم اطالق �



 
 

 ٥٣ 

 درس اولرشح 

 ی اهللا تعاىل (اهدنا : ما را هدايتمقصود از هدايت در اين فرموده – ٢٩

 فرما) چیست؟

ی همه  هدايت توفيق:   هدايت داللت و ارشاد:

 موارد:

منظور از (رصاط اذلين أنعمت عليهم : راه آنا� كه به آنان نعمت  – ٣٠

 خبشيدی)، چه كسا� است؟

 هر كىس از اين امت كه ايمان بياورد:

 هر كىس از پيامربان و صديقان و شهدا و صاحلان:

 �ستع�) متضمن مجع ب� رشع و قََدر است:(إياک نعبد و إيّاک  – ٣١

 غلط:   صحيح:

ی های ز�ر، حاوی مسائ� است كه هيچ سورهكدام يک از گز�نه – ٣٢

 ديگری از قرآن حاوی آن نیست؟

 ی اخالص:سوره  آيت الكرىس:  سوره فاحته:



 
 

 ٥٤ 

 درس اولرشح 

(إهدنا الرصاط املستقيم : ما را به راه راست هدايت فرما) متضمن ......  – ٣٣

 ست:ا

ی همه  ی اهل بدعت و گمرا�: رد بر همه  اثبات نبوت:

 موارد:

 (مالک يوم ادلين : مالک روز جزا)، متضمن ..... است: – ٣٤

 بنده، فاعل حقيىق است:  جزاء بر اساس عدالت است:

 ی موارد:همه  جزاء فقط بر اساس اعمال است:

 

 سواالىت از تفس� آيت الكرىس:

اطر آيت الكرىس ناميده شده، ز�را ذكر كرىس در آن آين آيه بدين خ – ٣٥

 آمده است:

 غلط:  صحيح: 

 تر�ن آيه در قرآن چیست؟عظيم – ٣٦

 آيت الكرىس:  ی حقوق ده اگنه:آيه  ی مداينه:آيه



 
 

 ٥٥ 

 درس اولرشح 

 قرآن از حيث معا�، �سيار بزرگ است: – ٣٧

 غلط:   صحيح:

 ؟آيت الكرىس حاوی چند اسم از اسمای نيكوی اهللا است – ٣٨

 هفت اسم:  شش اسم:  پنج اسم:

 در اسم نيكوی (ىّح)، كمال: – ٣٩

 كمال سلطا� است: ذاىت است: 

 در اسم نيكوی (قيّوم)، كمال:  - ٤٠

 كمال سلطا� است: ذاىت است: 

هناگ� كه (ىّح) و (قّيوم) مقارن ي�ديگر قرار گ�ند، دال بر كمال  – ٤١

 ذاىت و سلطا� هستند:

 غلط:   صحيح:

 اقرتان اسم (ىّح) و (قّيوم) در قرآن چند بار ت�رار شده است: – ٤٢

 دو بار:  چهار بار:  سه بار:



 
 

 ٥٦ 

 درس اولرشح 

در مورد صفات منىف بايد آنها را از اهللا نىف نمود، چنان كه او تعاىل آنها  – ٤٣

، و همراه با آن را از ا�شان نىف نموده اندرا از خود نىف كرده و پيامربش ن� 

نىِف  ا را كه ضد آن صفات منىف است، اثبات كرد. ز�رآن، بايد صفات كماىل

�ض، كمال نیست. به عنوان مثال: چرت زدن و خوابيدن را از اهللا به خاطر 

 كنيم.كمال حيات و كمال قيّومّيت او، نىف �

ن� دهد مگر در آن چه كه به ی شفاعت دادن اهللا به هيچ كىس اجازه – ٤٤

 ت ندارد مگر از:، و رضايآن رضايت داشته باشد

 ی موارد:همه  پ�وی از پيامربان:  توحيد:

آ�ه از امور رشىع و قدری كه اهللا، �لوقا�ش را از آن با خرب ساخته  – ٤٥

 است:

 ز�اد است:  �م است:

(يعلم ما ب� أيديهم)، شامل حال و آينده، (و ما خلفهم) شامل گذشته  – ٤٦

 است:

 غلط:   صحيح:

 ) از اسماء اهللا تعاىل، يع�:مع� اسم (ىلعّ  – ٤٧



 
 

 ٥٧ 

 درس اولرشح 

ی �لوقات را كىس كه همه  با صفا�ش:  علّو با ذا�ش:

 مقهور كرده:

 ی موارد:همه

كىس كه آن را در شب خبواند، پيوسته �افظى از جانب اهللا بر او  – ٤٨

 شود تا اينكه صبح شود. آن چیست؟حارض است، و شيطان به او نزديک ن�

 آيت الكرىس:   ی بقره: اواخر سوره

 شود:................ خوانده � الكرىس آيت – ٤٩

 هناگم خواب:   بعد از نمازهای فرض:

 ی موارد:همه   در صبحاگه و شاماگه:

 ی زلزالسواالىت از تفس� سوره

 ی .... است:ی زلزلة سورهسوره – ٥٠

 مد�:   مىك:

 ی زلزهل .... است:در سوره -٥١



 
 

 ٥٨ 

 درس اولرشح 

 ی موارد:همه   ترغيب:   ترهيب: 

ی ی اهللا تعاىل: (إذا زلزلت األرض زلزاهلا)، مثل اين فرمودهاين فرموده – ٥٢

 اوست: (فيذرها قااع صفصفا ال تری فيها عوجا و ال أمتا).

 غلط:    صحيح:

 ی اهللا تعاىل: (و أخرجت األرض أثقاهلا)، يع�: اين فرموده – ٥٣

 ها:مرداگن و گنج   ها:ها و تپهكوه

 زم� از مجله شاهدا� است كه گواه اعمال بنداگن هستند: – ٥٤

 غلط:   صحيح:

 ی اهللا تعاىل: (أشتاتا)، يع�:اين فرموده – ٥٥

 های �تلف:گروه  هر كىس به تنهای:

ی ی اهللا تعاىل: (فمن يعمل مثقال ذرة...)، همانند اين فرمودهاين فرموده – ٥٦

 ).اوست: (و وجدوا ما عملوا حارضا

 غلط:   صحيح:



 
 

 ٥٩ 

 درس اولرشح 

 سواالىت از تفس� سوره اعديات

 ی اعديات.... است:سوره – ٥٧

 مد�:   مىك:

 مع� لفظ اعديات، يع�: – ٥٨

 ی موارد:همه  هر چ� متحرىك:  ها:اسب

 ی اعديات از ضايع نمودن حقوق واجب، ترسانده شده است:در سوره – ٥٩

 غلط:   صحيح:

 ن كنيد:معا� لكمات ز�ر را بيا – ٦٠

 (ضبحا): 

 (قدحا):

 (نقعا):

 (لكنود):

 ی قارعه:سواالىت از سوره



 
 

 ٦٠ 

 درس اولرشح 

 ی قارعه ..... است:سوره – ٦١

 مد�:   مىك: 

 ی قارعه حتذير از ..... است:از مقاصد سوره – ٦٢

 ابتال در دنيا:   های قيامت:سخىت

 قارعه به مع� .... است: – ٦٣

 روز قيامت:   آيات وعيد:

 فاظ ز�ر را بنو�سيد:معا� ال – ٦٤

 (اكلفراش املبثوث):

 (اكلعهن املنفوش):

 م�ا� كه در اين سوره به آن اشاره شده، ......... است. – ٦٥

 كنايه از عدالت است:    م�ان حقيىق:

 (عیشة راضية) يع� در: – ٦٦

 بهشت:   دنيا:



 
 

 ٦١ 

 درس اولرشح 

 (فأمه هاو�ة) يع�: – ٦٧

ق رسش در فر   همانند مادری است كه همیشه با اوست:

 آ�ش است:

 ی موارد:همه

ْدَراَك َما ِهيَهْ ی اهللا تعاىل: (در فرموده – ٦٨
َ
 ):َوَما أ

 :آنسوال در مورد    اوست: شأنتعظيم 

 های آ�ش، ........ است:از اسم – ٦٩

 لظى:   حطمه:  جهنم:  هاو�ه:

 ی موارد:همه  سقر:  سع�:

 آ�ش دنياست؟ (نار حامية)، حرارت آن چند برابر حرارت – ٧٠

 نود و نه:   نود:   هفتاد:

 ی ت�اثرسواالىت از تفس� سوره

 اين سوره .... است: -٧١



 
 

 ٦٢ 

 درس اولرشح 

 مد�:   مىك:

 در اين سوره ............... است: – ٧٢

تو�يخ بنداگن به خاطر غفلت    خرب در مورد حال مردمان:

 اند:از چ�ی كه برای آن خلق شده

� ن� شده، حىت اگر منظور از آن، رضای خوادر اين سوره از ز�اده – ٧٣

 اهللا باشد.

 غلط:   صحيح: 

 گفنت اين سخن: به جاياگه آخرش منتقل شد، ............... است: – ٧٤

 جايز است:   ان�ار زنده شدن �س از مرگ:

ی اهللا تعاىل: (حىت زرتم)، آنها را زائر ناميد و به آنها در اين فرموده – ٧٥

 نگفت: مقيم. چرا؟

ز�را برزخ، م�لاگ� است كه مقصود از آن وارد شدن به م�لاگه آخرت 

 است:



 
 

 ٦٣ 

 درس اولرشح 

اند كه متعلق به آنها ها�شان در دنيا به قربها�شان منتقل شدهز�را از خانه

 نیست:

 شود: علم يق�، و ع� يق�، و حق يق�.علم به سه دسته تقسيم � – ٧٦

 غلط:   صحيح:

 ی عرصسواالىت از تفس� سوره

 ی عرص ..... است:سوره – ٧٧

 مد�:   مىك: 

ی عرص ديل� بر مسائل چهاراگنه يع�: علم و عمل و دعوت و سوره – ٧٨

 صرب است.

 غلط:    صحيح:

در مورد قسم خوردن به غ� اهللا، كدام يک از عبارات ذيل، درست  – ٧٩

 است:

 تواند به هر كدام از �لوقا�ش كه خبواهد، قسم خبورد:اهللا �

 تواند به جز اهللا، به چ� ديگری قسم خبورد:�لوق ن�



 
 

 ٦٤ 

 درس اولرشح 

 تواند به غ� اهللا قسم خبورد:�لوق �

 اول و دوم: گز�نه

 شود:صرب به .... قسمت تقسيم � – ٨٠

 چهار قسمت:  سه قسمت:  دو قسمت:

-در اين سوره چهار امر وجود دارد؛ با دو امر اول، بنده خود را اكمل � – ٨١

 دو امر آخر، ديگران را. كند، و با

 غلط:   صحيح:

 ی ُهَمزَهسواالىت از تفس� سوره

 اين سوره ..... است: – ٨٢

 مد�:   مىك:

 ی (َو�ل) به مع�:لكمه – ٨٣

ای در جهنم و وعيدی كه هم شامل دره   ای در جهنم:دره

 شود:هم شامل چ�های ديگر �



 
 

 ٦٥ 

 درس اولرشح 

 همز، با گفتار، و ملز، با كردار است: – ٨٤

 غلط:   صحيح:

-كند مالش او را جاو�د �ی (�سب أن ماهل أخ�ه : گمان �از آيه – ٨٥

 دهد.شود كه نيىك، عمر را افزا�ش �گرداند)، استنباط �

 غلط:   صحيح:

ْدَراَك ی اهللا تعاىل: (مع� اين فرموده – ٨٦
َ
دا�)، اين است : و تو چه �َوَما أ

 كه او ص� اهللا عليه وسلم: 

 :ستدا�آن را ن�   :دا�ستآن را �

ی اهللا)، ه�ِم آ�ش ........ ی (نار اهللا املوقده : آ�ش بر افروختهدر آيه – ٨٧

 هستند.

 ی موارد:همه   ها:سنگ   مردم: 

 ها آاگه است) يع�: ی (تطلع ىلع األفئدة : بر قلبآيه – ٨٨

 ند:ك�نفوذ  هابه قلب از اجسام  آ�ه به آن معتقد است:



 
 

 ٦٦ 

 درس اولرشح 

 ی فيل:سواالىت از سوره

 ی فيل .... است:سوره – ٨٩

 مد�:   مىك:

-های كه در اين سوره و جود دارد، اين است كه بزرگي�ى از عربت – ٩٠

های ای از خانهترسد كه به خانهتر�ن حيوا� كه در خشىك وجود دارد، �

 اهللا جتاوز كند. �س �رش از باب او� بايد برتسد:

 غلط:   صحيح: 

 رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم در سال .... متودل شد: – ٩١

 رماده:   حزن:   فيل:

ی رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم قبل از اين سوره از امور خارق العاده – ٩٢

 آيد:نبوت به حساب �

 غلط:   صحيح:

 معا� الفاظ ز�ر بنو�سيد: – ٩٣



 
 

 ٦٧ 

 درس اولرشح 

 (ط�اً أبابيل):

 (كعصف مأ�ول):

 ی قر�ش:ىت از سورهسواال

 ی قر�ش .... است:سوره – ٩٤

 مد�:   مىك:

 ی ..... رابطه دارد:اين سوره با سوره – ٩٥

 ناس:  اكفرون:   فيل:

 سفر قر�ش برای جتارت در زمستان به شام، و در تا�ستان به يمن بود: – ٩٦

 غلط:  صحيح: 

ظم قرار داده های عرب، معاهللا چنان حرم مكه و اهل مكه را در دل – ٩٧

 شدند:بود كه به آنها احرتام ورز�ده و در ........ به آنها متعرض ن�

 در مكه و در سفر:  در مكه:



 
 

 ٦٨ 

 درس اولرشح 

وصف ر�و�يت به خاطر فضل و رشف كعبه، به آن اختصاص يافته، و  – ٩٨

 گرنه او پرورداگر همه چ� است:

 غلط:   صحيح:

 قی �لوق به خالباب اضافه (ربَّ هذا ابليت : پرورداگر اين خانه)، از – ٩٩

 از روی �رش�ف است:

 غلط:   صحيح:

 ی ماعون:سواالىت از سوره

 ی ماعون .... است:سوره – ١٠٠

 مد�:   مىك:

 ی (أرأيت اذلی ي�ّذب بادلين) .... است:ی (دين) در آيهمع� لكمه – ١٠١

 قرض گرفنت و ان�ار حقوق:   ان�ار بعث و جزا:

 ُدعُّ ..........است:ی يمع� لكمه – ١٠٢

 راند:با قدرت از خود �   كند:ترک �
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 يتيم كىس است كه ..... مرده باشد: – ١٠٣

 مادرش:   پدرش: 

 يتيم، همچن� به اين اسم ناميده شده، ز�را: – ١٠٤

 حىت اگر بالغ شود:   بالغ �شده:

شود. اما سهو در نماز است كه مذمت و رسز�ش متوجه صاحبش � – ١٠٥

 زند:هو �سبت به نماز از هر كىس رس �س

 غلط:  صحيح: 

 :ح�م ر�ا  – ١٠٦

 حرام است:  مكروه است:  جايز است:

 رشک اكرب است: رشک اصغر است:

 در اين سوره، �شو�ق به ا�ام اكرهای نيک وجود دارد: – ١٠٧

 غلط:   صحيح:

 ماعون كه در آيه آمده، يع�:  – ١٠٨
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 گ�د:ورد بذل و خبشش قرار �هر چ�ی كه اعدتا م   ظرف:

 ی كوثر:سواالىت از سوره

 ی كوثر ...... است:سوره – ١٠٩

 مد�:   مىك:

 كوثر يع�: – ١١٠

 خ� و فضل ز�اد:   نهر: 

اهللا اين دو عبادت، يع� نماز و قر�ا� را خصوصا ذكر كرده؛ ز�را اين  – ١١١

 تر�ن قر�ات هستند.ها و بزرگدو از برتر�ن عبادت

 غلط:   صحيح:

 (شانئک) يع�: – ١١٢

 كند:كىس كه تو را مذّمت �  كىس كه بغض تو را دارد:

 ی موارد:همه  كند:كىس كه تو را حتق� �
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ی اهللا تعاىل: (هو األبرت)، اين است كه هر كس مفهوم اين فرموده – ١١٣

 ماند:پيامرب ص� اهللا عليه وسلم را دوست داشته باشد، ذكر و ثنا�ش باىق �

 غلط:  صحيح: 

در اين سوره ديل� برای كرثت انصار و اتباع پيامرب ص� اهللا عليه  – ١١٤

 وسلم وجود دارد:

 غلط:  صحيح: 

 ی اكفرون:سواالىت از سوره

 ی اكفرون ........ است:سوره – ١١٥

 مد�:   مىك: 

 شود:ده �ی اكفرون در ر�عت اول بعد از فاحته در نماز ..... خوانسوره - ١١٦

  سنت طواف:  سنت مغرب:  سنت صبح:

 ی موارد:همه   وتر:

 عبادت كه مقرتن با رشک باشد، ........ است: – ١١٧
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 شود:عبادت ناميده ن�   عبادىت ناقص:

 گردد:خطاب در (قل : بگو) به ..... باز � – ١١٨

 پيامرب ص� اهللا عليه وسلم:

 به او صحيح باشد: پيامرب و هر كس ديگری كه توجيه خطاب

 اكفران ........... هستند: – ١١٩

هر كىس مثل يهود و نصاری كه دعوت پيامرب ص� اهللا عليه وسلم به او 

 برسد، اما به او ايمان نياورد:

 كّفار مكه:

ی قلب و ز�ان در اين سوره، حتقق برائت از رشک و مرش�� به وسيله – ١٢٠

 و اعضاست:

 غلط:  صحيح: 

 ر در اين سوره، برای .......... است:ت�را – ١٢١

 تاكيد:
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برای اين است كه او�، بر عدم وجود فعل، و دو� بر اين داللت كنند كه 

 اين چ�، وصىف الزم برای آن است:

 ی نرص:سواالىت از سوره

 ی نرص ...... است:سوره – ١٢٢

 مد�:    مىك:

و يک آاگ� دادن،  در اين سوره، يک �شارت، و يک خرب، و يک امر، – ١٢٣

 وجود دارد:

 غلط:  صحيح: 

چنان از رمحت اهللا و لطف او برای اين امت و اين دين وجود دارد كه  – ١٢٤

 تواند آن را تصور نمايد:هيچ كىس خطور ن�رده و كىس ن� ذهنبه 

 غلط:  صحيح: 

در اين سوره اشاره به اين است كه اجل رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم  – ١٢٥

 زديک است:ن

 غلط:  صحيح: 
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برای عمل به اين سوره، رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم �سيار در ر�وع  – ١٢٦

 گفت: (سبحانک ا� رّ�نا و حبمدک، ا� اغفر ىل).ها�ش �و سجده

 صحيح:                         خطا:

 ی مسد:سواالىت از سوره

 ی مسد ...... است:سوره - ١٢٧

 �:مد   مىك:

 ابوهلب ....... است: – ١٢٨

 هيچ قرابىت با ا�شان ندارد:   عموی پيامرب:

 گ�د:.......... تا روز قيامت مورد مذّمت قرار � – ١٢٩

 هر كىس كه با پيامرب دشم� كند:   ابوهلب:

 معا� لكمات ز�ر را بنو�سيد: – ١٣٠

 تبَّت:

 ما كسب:
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 جيدها:

 مسد:

ی اهللا در مورد ابوهلب و های خ�ه كنندهانهدر اين سوره ي�ى از �ش – ١٣١

 آورند:همرسش وجود دارد كه آنها ايمان ن�

 غلط:  صحيح: 

 ی اخالص:سواالىت از سوره

 ی اخالص ........ است:سوره - ١٣٢

 مد�:   مىك:

 اين سوره بدين خاطر اخالص ناميده شده، ز�را: – ١٣٣

 خالصا در وصف اهللا است:

 كند:را از رشک خالص �قرائت كننداگ�ش 

 ی موارد:همه

 اين سوره در ثوا�ش معادل ........... است: – ١٣٤
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 ثلث قرآن:  ر�ع قرآن:  نصف قرآن:

 شود:اين سوره در ر�عت دوم بعد از فاحته در نماز ...... خوانده � – ١٣٥

 سنت طواف:  سنت مغرب:  سنت فجر:

 هناگم خواب:  بعد نمازهای فرض:   وتر:

 ی موارد:ههم 

شوند تا اينكه های اكفرون و اخالص در شبانه روز خوانده �سوره - ١٣٦

 ی توحيد، �قق شوند:انواع سه اگنه

 غلط:   صحيح:

 ی اخالص .......... وجود دارد:در سوره – ١٣٧

 توحيد ر�و�يت و توحيد أسماء و صفات:   توحيد ألوهيت:

 مع� (قل : بگو) ......... است: – ١٣٨

 با ز�ان و عمل و اعتقاد:   گفنِت با ز�ان:

(هو اهللا احد : او پرورداگر ي�تاست)، يع� ي�تاست در ر�و�يت و  – ١٣٩

 الوهّيت و اسماء و صفا�ش.
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 غلط:   صحيح:

 (الّصمد) يع�: – ١٤٠

 ی حوائج، مقصود است:كىس كه در همه

 كىس كه قائم به نفس است و ديگران با او قائم هستند:

است كه در سياد�ش و در ر�و�يت و الوهيت و اسماء و صفا�ش  رسوری

 اكمل است:

 ی موارد:همه

 آيد:�سبت دادن فرزند يا پدر به اهللا تعاىل، �فر اكرب به شمار � – ١٤١

 غلط:   صحيح:

 ی فلق:سواالىت از سوره

 ی فلق ....... است:سوره – ١٤٢

 مد�:   مىك:

 شود:نده �ی فلق ......... خواسوره – ١٤٣
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 ی موارد:همه  هناگم خواب:  بعد از نمازهای فرض:

 معا� لكمات ز�ر را بنو�سيد: – ١٤٤

 أعوذ:

 فلق:

 اغسق:

 وقب:

 انّلّفاثات:

 الُعَقد:

 حاسد:

 در اين سوره .......... وجود دارد: – ١٤٥

 استعاذه به طور عموم و خصوص:

 اينكه سحر، حقيقت دارد:

 ی موارد:همه



 
 

 ٧٩ 

 درس اولرشح 

 ی ناس:سوره سواالىت از

 ی ناس ....... است:سوره – ١٤٦

 مد�:   مىك:

 شود:ی ناس ......... خوانده �سوره – ١٤٧

 ی موارد:همه  هناگم خواب:  بعد از نمازهای فرض:

 ی خّناس چیست؟مع� لكمه – ١٤٨

.............................................................................................. 
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تـر�ن آنهـا، گـوا� دادن بـه ی اسالم كه اول� و بزرگشامل بيان ار�ن پنج اگنه
ي�تای اهللا و رسالت �مد ص� اهللا عليه وسلم ( ال � إال اهللا، �مـد رسـول اهللا 

  است.ی رشح معا� آن، همراه با بيان رشوط ال � إال اهللا)، به وسيله

شود، ( إال معنای آن: ( ال � ): نىِف هر معبودی است كه به غ� از اهللا پرستيده �
كند كـه واحـد بـوده، و هـيچ رش��ـى اهللا ): عبادت را برای فقط اهللا اثبات �

 ندارد.

 اما رشوط ( ال � إال اهللا ) اين است:

 . است جهل مناىفِ  كه عل� – ١

 .ستا شک مناىفِ  كه يقي� – ٢

 .است رشک مناىفِ  كه اخالىص – ٣

 .است دروغ مناىفِ  كه صدىق – ٤

 .است بغض مناىفِ  كه �بىت – ٥

 .است اوامر ترک مناىفِ  كه انقيادی – ٦

 .است رد مناىفِ  كه كرد� قبول – ٧

 .شود� پرستش اهللا از غ� به كه معبودی هر به �فر – ٨

 

 درس دوم: ار�ن اسالم
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 اين رشوط، در اين دو بيت مجع شده است:

 َ�ّبِة و انقيـاِد والقـبـول هلا ٌم يقٌ� و إخالٌص و صدقکَ مععل

 سوی اإلهل من األشياء قد أهلا  كو ز�ــد ثامنهــا الكـفــران منـ

 علم، يق� و اخالص و صدق تو، همراه با �بت و انقياد و قبول آن

و هشت� را بيفزا؛ �فران از جانب تو �سبت به هر معبودی كـه غـ� از اهللا، 

 ورد پرستش است.م

همراه با بيان ( شهادة أن �مدا رسول اهللا )، و مقتضای آن: اين است كه رسول 

اهللا ص� اهللا عليه وسلم را در هر آ�ه كه از آن خرب داده است، تصـديق كـرد، و 

در هر آ�ه دستور داده، از او اطاعت كرد، و از آ�ـه نـ� كـرده و هشـدار داده، 

 آنگونه پرستيد كه او �رش�ع كرده است. اجتناب كرد، و اهللا را

شود كه اين ار�ن: نماز و ز�ت و ی اسالم، تبي� �ی ار�ن پنج اگنهسپس بقيه

ی رمضان و حج بيت اهللا احلرام برای كسـا� كـه اسـتطاعت آن را دارنـد، روزه

 است.
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 رشح رشوط (ال � إال اهللا)

هـا بـرای لكيـد هسـتند. ی دندانـهرشوط (ال � إال اهللا) به مـ�هل -١
ی ی (ال � إال اهللا) لكيــد بهشــت اســت و لكيــد بــه وســيلهلكمــه
كند و بر اين اساس هـر جـا در قـرآن و سـنت ها�ش اكر �دندانه

آمده كه هر كس گفت: (ال � إال اهللا) فالن ثواب دارد، اين ثـواب 
 شود: جز با �قق نمودن هشت رشط، حاصل ن�

آن: كه ضد آن، جهل به معنای آن است. �ـس هـر  آاگ� به معنای – ١
برد و به هم� خـاطر كس كه به معنای آن جاهل باشد، نفىع از آن ن�

خواهد وارد اسالم شود، بايد معنا�ش را بدانـد. رسـول اهللا كىس كه �
دانـد كىس كه بم�د در حـاىل كـه �«فرمايند: ص� اهللا عليه وسلم �

روايـت ». شـود وجود نـدارد؛ وارد بهشـت �هيچ معبود بر حىق جز اهللا
 مسلم.

  

 »ال � إال اهللا«ار�ن 

 
چ�ی كه غ� از اهللا ىف (ال �) هر ن

. (�فر به � شود را نىف � كند پرستش

 طاغوت).

 

ثبات (إال اهللا)، كه عبادت را برای اهللا ا

 كند. (ايمان به اهللا).ي�تا ثابت �

 ی اخالص دارای دو ر�ن است: نىف و اثبات، �س اين دو را حتما حفظ �ن.لكمه
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يق�: يع� صد در صد. اگر حىت يک درصد در �فر به طاغوت شک كرده و يا در  – ٢
مورد آن توقف كرده يا مرتدد شود، موحد نیست، و اگر در �فر يهود و نصاری كه دعوت 

ت. رسول اهللا ص� اهللا �مد ص� اهللا عليه وسلم به آنها رسيده است، شک كند، موحد نیس
دهم كه هيچ معبود برحىق جز اهللا نیست، و من شهادت �«فرمايند: عليه وسلم �

كند در حاىل كه ای با اين دو شهادت اهللا را مالقات ن�ی ال� هستم؛ هيچ بندهفرستاده
 روايت مسلم.». شودندارد، مگر اينكه وارد بهشت � هيچ شىك به آن دو

مثل كىس كه  –س كىس كه در آن ر�ا كرد يا مرت�ب رشک اكرب شد اخالص: � – ٣
رساند. از رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم روايت هيچ نفىع به او ن� –پرستد غ� اهللا را �

تر�ن مردم به شفاعت من، كىس است كه خالصانه از قلب نيک خبت«شده كه فرمودند: 
 . روايت خباری»خود يا نفس خود بگو�د: ال � إال اهللا

هيچ نفىع برا�ش  –مانند منافق  –صدق: كىس كه از روی دروغ آن را بر ز�ان آورد  – ٤
هيچ كىس نیست كه «ندارد. از رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم روايت شده كه فرمودند: 

صادقانه از ته قلب شهادت دهد هيچ معبود بر حىق جز اهللا وجود ندارد، و �مد بنده و 
 روايت خباری و مسلم.». گرداندی اوست، مگر اينكه اهللا او را بر آ�ش حرام �فرستاده

�بت: اهللا را دوست بدارد و هيچ كىس را همراه با اهللا دوست ندارد، و هر كىس را كه  – ٥
است، و به هم�  و كراهت اهللا امر به �بت آنها كرده، دوست بدارد، و ضد �ّبت، بغض

را  اموریچ�ی از  و كراهت الم، اين است: (كىس كه بغضخاطر ي�ى از نواقض اس
داشته باشد كه پيامرب ص� اهللا عليه وسلم آورده است، حىت اگر به آن عمل كند، اكفر �

ِ  فرمايد: {شود. اهللا تعاىل � بُّوَ�ُهْم َكُحبِّ ا�َّ نَْداًدا ُ�ِ
َ
ِ أ }، َوِمَن انلَّاِس َمْن َ�تَِّخُذ ِمْن ُدوِن ا�َّ

كند، كه آنها را همانند يع�: {و از مردم كسا� هستند كه رش��ا� غ� از اهللا اختاذ �
 دارد}.اهللا دوست �
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انقياد: يع� بايد حتما به آن عمل كند. كىس كه عمل به آن را ترک كند، نفىع از آن  – ٦

 يُْؤِمنُوَن َحىتَّ  فرمايد: {برد. اهللا تعاىل �ن�
َ

 فََال َوَر�َِّك ال
َ

ُموَك ِ�يَما َشَجَر بَیْنَُهْم ُ�مَّ ال  ُ�َكِّ

ا قََضيَْت َو�َُسلُِّموا �َْسِليًما ْ�ُفِسِهْم َحرًَجا ِممَّ
َ
ُدوا يِف أ } يع�: {نه، قسم به پرورداگرت كه آنها َ�ِ

آورند، مگر اينكه در اختالفا�شان تو را حا�م قرار دهند، و سپس از داوری تو ايمان ن�

 احساس ناراحىت ن�نند و اكمال �سليم باشند}.در دل خود 

إِ�َُّهْم فرمايد: {قبول: نبايد هيچ گفتاری، يا عمل يا اعتقاد به آن را رد كند. اهللا تعاىل � – ٧

ُ �َْستَْكرِبُوَن   ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

َاِرُ�و آلَِهِتنَا لِشَ  .اَكنُوا إَِذا ِ�يَل لَُهْم ال
َ

ئِنَّا تل
َ
}، يع�: اِعٍر َ�ْنُونٍ َوَ�ُقولُوَن أ

ورز�دند، و شد هيچ معبود بر حىق جز اهللا نیست، ت�رب �{آنها زما� كه بد�شان گفته �

 گفتند: آيا خدايانمان را به خاطر شاعری ديوانه ترک كنيم؟}.�

�فر: يع� پرستش هر چ�ی غ� از اهللا، باطل است، و كىس جز اهللا مستحق اين  – ٨

 ه شود.نیست كه پرستيد

 ی اخالص، بايد قول و عمل و اعتقاد وجود داشته باشد.در لكمه ن�ته:

 



 
 

 ٨٥ 

 رشح درس دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقسام �بت:

يک: دوست داشنت هر 

عم� كه اهللا تعاىل به آن 

راىض است: اين عمل، 

هر چ�ی است كه 

رشع آن را آورده است. 

 مانند: توحيد.

 

دو: دوست داشنت 

رشع اهللا  به كىس كه

كند. مانند: عمل �

يامربان، و رسل و پ

مالئ�ه و صحابه و 

 ی موحدان.همه

 

اشنت سه: دوست د

اوقاىت كه اهللا تعاىل 

آنها را دوست دارد. 

مانند: شب قدر و 

 يک سّوم آخر شب.

چهار: دوست 

های كه داشنت ماكن

اهللا تعاىل آنها را 

دوست دارد. مانند: 

 مكه و مدينه.

 

دوست داشت� كه همراه اول: 
با دوست داشنت اهللا باشد. 
داشنت چن� �بىت، رشک 

-اكرب است. اهللا تعاىل �
َوِمَن انلَّاِس َمْن  مايد: {فر

نَْداًدا 
َ
ِ أ َ�تَِّخُذ ِمْن ُدوِن ا�َّ

 ِ بُّوَ�ُهْم َكُحبِّ ا�َّ }، يع�: {و ُ�ِ
از مردم كسا� هستند كه 
رش��ا� غ� از اهللا اختاذ 

كند، كه آنها را همانند اهللا �
 دارد}.دوست �

 

: دوست داشنت به خاطر اهللا، دوم

كه اين �بت، واجب است، بلكه 

های ايمان تر�ن پايهاز ��م

ٌد فرمايد: {است. اهللا تعاىل � ُ�َمَّ

اُء ىلَعَ  ِشدَّ
َ
يَن َمَعُه أ ِ

َّ
ِ َواذل رَُسوُل ا�َّ

ُكفَّ 
ْ
}، يع�: {�مد اِر رمَُحَاُء بَیْنَُهمْ ال

ی اهللا است، و كسا� كه با فرستاده

او هستند، بر كفار شدت داشته و 

اين  با ي�ديگر رحيم هستند}.

 �بت در چهار چ� است:

 

 

 

�بت طبيىع. اين �بت در  سوم:
ر �بت صور� جايز است كه ب

اهللا مقدم �شود. مانند: دوست 
داشنت فرزند و همرس. رسول اهللا 

فرمايد: ص� اهللا عليه وسلم �
هيچ كدام از شما مومن نیست «

تر از تا اينكه من نزد او �بوب
ی مردم فرزندش و پدرش و همه

 ».باشم

 

زما� كه در گوا� دادن به رسالت �مد ( أشهد أن �مداً 
 عبده و رسوهل )، ميگو�د: عبده، به چه معناست؟

  ملسو هيلع هللا ىلص �شانشود؛ ز�را ايع�: پرستيده ن�
هيچ يک از خصائص ر�و�ّيت و الوهيت و 

  اسماء و صفات را ندارد.

يع�: او برتر�ن �لوقات در بندىگ و عبوديت 

عال را كمال عبوديت برای اهللا جل و  ملسو هيلع هللا ىلصاست. او 

 �قق ساخت.
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 رشح درس دوم

 

 :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا �ترصی از س�ت

 

 �سب ا�شان:

ا�شان �مد بن عبدا� بن عبداملطلب بن هاشم هستند، و هاشم 

از قر�ش و قر�ش از عرب و عرب از �سل اسماعيل بن ابراهيم 

 عليهم السالم هستند.

 

 تودل ا�شان:

سال عمر  ٦٣د. ا�شان در اعم الفيل در مكه در ماه ر�يع األول به دنيا آمدن
سال آن ن� پيامرب بودند. ا�شان يتيم  ٢٣سال آن قبل از نبوت، و  ٤٠كردند كه 

بودند. پدرشان قبل از والدت ا�شان از دنيا رفت و حتت رسپرسىت 
پدر�زرگشان عبداملطلب بودند، و بعد از وفات عبداملطلب، عمو�ش 

 ابوطالب رسپرسىت ا�شان را بر عهده گرفت.

 

 اقسام عبوديت:

 عبوديت اعم:

) بندىگ برای ر�و�ّيت اهللا ( قهر
ی كه ايـن نـوع، شـامل همـه

-شود. او تعـاىل ��لوقات �

إِن لُكُّ َمــــن يِف فرمايــــد: ( 
 آيِت ال

َّ
رِْض إِال

َ ْ
ـــــَماَواِت َواأل سَّ

ِن َ�بًْدا ـٰ : هر چ�ی كـه  الرَّمْحَ
هــا و زمــ� اســت، در آســمان

ی رمحن هستند )، كه اين بنده
قسمت، شـامل مـومن و اكفـر 

 شود.�

 

 عبوديت خاص:

بندىگ برای الوهيت و عبادت 

وَِعَباُد فرمايد: ( اوست؛ او تعاىل �

يَن  ِ
َّ

ِن اذل ـٰ رِْض الرَّمْحَ
َ ْ
َ�ْمُشوَن ىلَعَ األ

: بنداگن رمحان كسا� هستند َهْونًا 

كه بدون ت�رب بر زم� راه � 

روند چنان آنان را مورد خطاب 

دهند كه از گناه دور بوده، و قرار �

از اذيت جاهل ن� در امان بمانند 

). اين قسمت، شامل هر كىس 

ی است كه اهللا را به وسيله

 پرستد.رش�عتش �

 

 بوديت خاص خاصان:ع

بندىگ پيامربان عليهم السالم 

إِنَُّه فرمايد: ( است. او تعاىل �

ای : او بنده اَكَن َ�بًْدا َشُكوًرا

و اين �سيار شكر گزار بود ). 

ان �سبت داده يامرببندىگ كه به پ

شده است، عبوديت خاص 

خاصان است؛ ز�را هيچ كىس 

با پيامربان در اين نوع عبوديت، 

 كند.ن� برابری
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اند. هر كس كه دعوت به او برسد ا�شان به سوی جن و ا�س فرستاده شده :عثت ا�شانب

 خواهد باشد.و� ايمان نياورد، اكفر است. هر كس كه �

عليه وسلم به توحيد و �اسن اخالق و اعمال دعوت داده و ا�شان ص� اهللا  دعوت ا�شان:

 كردند.های اخالىق و عم� ن� �از رشک و زشىت

 
ا�شان ص� اهللا عليه وسلم شبانه از مكه به بيت املقدس برده شدند، سپس از آ�ا  ارساء و معراج:

به آسمان هفتم عروج داده شدند و اهللا با ا�شان صحبت كرده و نمازهای پنج اگنه را 
 بر او فرض نمود.

هجرت و وفات  

 ا�شان:

ا�شان ص� اهللا عليه وسلم از مكه به مدينه هجرت كرده و در آ�ا وفات 

 ی اع�شه رىض اهللا عنها دفن شدند.ر حجرهنمودند و د

 
ابالغ دعوت 

 توسط ا�شان:
ی او ص� اهللا عليه وسلم دين را اكمل نموده و اهللا سبحانه و تعاىل به وسيله

مانت را ادا كرده، و امت را نصيحت ابالغ را به بهرت�ن �و ا�ام دادند، و ا
ی انواع جهاد، جهاد نمود. بنا فرموده و در راه اهللا، آن گونه كه بايد، با همه

 تواند به اين دين، چ�ی بيفزايد.بر اين هيچ كس ن�

تر�ن مهم 

 غزوات ا�شان:

 هفت غزوه هستند: بدر، أحد، خندق، خيرب، فتح مكه، تبوک و ُحن�.
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 رشح درس دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرزندان ا�شان 

 هفت تا هستند:
اسم اوست. ز�نب، رقّيه، اّم  قاسم، ابراهيم و عبدا� كه طيب و طاهر ن�

ی آنها در زمان حيات ا�شان، از دنيا رفتند، به جز لكثوم و فاطمه كه همه

 فاطمه كه او ن� شش ماه بعد از وفات پدرشان وفات كردند. رىض اهللا عنهم.

 
همرسان ا�شان 

دوازده نفر 

 هستند:

 

عنها ، حفصه  ، سوده رىض اهللارىض اهللا عنها خد�ه رىض اهللا عنها، اع�شه
رىض اهللا عنها ، ز�نب هاليلة رىض اهللا عنها ، و ام سلمه رىض اهللا عنها كه 
اسم ا�شان هند است، و ز�نب بنت جحش رىض اهللا عنها ، و جو�رّ�ه بنت 
حارث رىض اهللا عنها ، و صفّية بنت حّی رىض اهللا عنها ، و اّم حبیبه رىض 

انه بنت ز�د رىض اهللا عنها و اهللا عنها كه اسم ا�شان رمله است، و ر�
 ميمونه بنت حارث رىض اهللا عنها.

 

اول� آياىت از 

قرآن كه بر 

 ا�شان نازل شد:

 

ي َخلََق  ق است: {ی علی اهللا تعاىل در سورهفرموده ِ
َّ

 بِاْسِم َر�َِّك اذل
ْ
�َْساَن ِمْن  .اقَْرأ ِ

ْ
َخلََق اإل

ْ�َرُم  .َعلٍَق 
َ ْ
 َوَر�َُّك األ

ْ
َقلَِم  .اقَْرأ

ْ
ي َعلََّم بِال ِ

َّ
�َْساَن َما لَْم َ�ْعلَمْ  .اذل ِ

ْ
}، يع�: {خبوان به نام َعلََّم اإل

لق كرد. خبوان؛ و پرورداگرت ای خپرورداگرت كه آفر�د. همان ذاىت كه از خون �سته
-با قلم آموخت. به ا�سان آ�ه را ن� –به ا�سان نوشنت  –بزرگوارتر�ن است. ذاىت كه 

 دا�ست، تعليم داد}.

 
اول� كىس كه 

به او ايمان 

 آورد:

از مردان: ابو��ر صديق رىض اهللا عنه، و از زنان: ام املومن� خد�ه بنت 
داكن: ىلع بن ابوطالب رىض اهللا عنه، و از خو�� رىض اهللا عنها، و از كو

برداگن آزاد شده: ز�د بن حارثه رىض اهللا عنه، و از برداگن: بالل بن ر�اح 
 رىض اهللا عنه.

 

زنا� كه به او 

 اند:ش� داده

ی عمو�ش ابوهلب، و حليمه مادرش آمنه بنت وهب، و ثو�به كن� آزاد شده

 . ذؤ�ب السعديةبنت ايب
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اهميت خواندن 

 س�ت:

گو�د: وقىت سعادت بنده در دو جهان وا�سته به ابن قيم رمحه اهللا �

هدايت پيامرب ص� اهللا عليه وسلم است، �س بر هر كىس كه خود را 

خواهد �ات يافته و رستاگر شود واجب است كه حداقل دوست دارد و �

ت او ص� اهللا عليه وسلم آاگه باشد ای از هدايت و س�ت و حالتا اندازه

ی جاهل� به آن حرضت ص� اهللا عليه وسلم خارج شده و به كه از زمره

�سبت به ی آن وارد پ�وان و دوست داران و حزب او شود، و مردم وسيله

�روم هستند، و فضل به دست اين علم يا اندک طلب و ز�اده طلب و يا 

 دهد، و اهللا دارای فض� عظيم است.اهللا است كه به هر كس خبواهد �

 

ی حج و عمره

ا�شان ص� اهللا 

 عليه وسلم:

 

چهار عمره به جای آوردند كه همىگ در ماه ذو القعده بود. ن� يک بار حج به 

ة الوداع مشهور است كه در سال دهم هجرت بوده جای آوردند كه به حج

 است.

 
اخالق ا�شان 
ص� اهللا عليه 

 وسلم:

 

}، يع�: {و تو بر اخالىق �س بزرگ َو�ِنََّك لََعَ� ُخلٍُق َعِظيمٍ  فرمايد: {اهللا تعاىل �
گو�د: (اخالق ا�شان ص� اهللا عليه هسىت}، و ام املومن� اع�شه رىض اهللا عنها �

 قرآن بود).وسلم، 
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 درس سوم: ار�ن ايمان

 

بـه  مـانياهللا، ا ی¬بـه مالئ�ـه مانيبه اهللا، ا مانياست: ا �شش چ مانيار�ن ا
به قضـا و قـدر  مانيو ا امت،يبه روز ق مانيا امربان،يبه پ مانيا ،آسما� های¬كتاب

 باشد و چه رش، از جانب اهللا است. �كه چه خ

دلیِل گفتار، 

ی رسول فرموده

است که:  ملسو هيلع هللا ىلصالله 

برترین آن، گفتن «

ال إله إال الله 

 ».است

دلیِل کم شدن 

ی ایمان، فرموده

 ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله 
از بین « است که: 

کسانی که عقل و 

دینشان دچار 

شود، نقصان می

 ».ندیدم که ... 

 

دلیِل زیاد شدن 

ی ایمان، فرموده

الله تعالی است 

ُکْم َزاَدْتُه « که:  یُّ
َ
أ

َھـِٰذِه ِإیَماًنا : این 

سوره، بر ایمان 

کدام یک از شما 

 ».؟ افزود

 

دلیِل عمل قلب، 

ی رسول فرموده

است که:  ملسو هيلع هللا ىلصالله 

ای و حیاء، شاخه« 

 ».از ایمان است 

 

، اعضاءدلیِل عمل 

ی رسول فرموده

« است که  ملسو هيلع هللا ىلصالله 

تریِن آن، مو ک

زدودن و برداشتن 

آزار و اذیت از راه 

 ».مردم است 

 

 شرعی ایمان: تعریف

و ارکان، که با طاعت،  اعضاءگفتن با زبان، و اعتقاد داشتن با قلب، و عمل با 

 شود.افزایش یافته و با معصیت، کم می
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درس سوم رشح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسباب ازدیاد ایمان:

خواندن توحید، 

و به خصوص 

باب اسماء و 

 صفات.

 

 

 ترک گناھان.

 

 ازدیاد طاعات.

 

تفکر در 

 مخلوقات.

 

 اسباب کم شدِن ایمان:

ترک کردن 

خواندن توحید و 

به خصوص باب 

 اسماء و صفات.

 

 

دادن انجام 

 گناھان.

 

 ترک طاعات.

 

ترک تفکر در 

 مخلوقات.

 

 ارکان ایمان، شش تاست:

ایمان به 

 الله.

 

ایمان به 
قضا و قدر؛ 
چه خیر 
باشد و چه 

 شّر.

 

ایمان به 

روز 

 قیامت.

ایمان به 

پیامبران 

 لھی.ا

ایمان به 

ھای کتاب

 آسمانی.

ایمان به 

 مالئکه.
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درس سوم رشح  

 

 

 

 

 

 

 رکن اول: ایمان به الله است. این رکن، مستلزم:

 

ایمان به وجود الله 

سبحانه و تعالی است 

-می چیزکه به چھار 

 باشد:

 

ايمان به الوهيت 

 اهللا تعاىل

ايمان به ر�و�يت 

 اهللا تعاىل

ايمان به اسماء و 

 صفات اهللا تعاىل

ی عقل: عقال به وسیله

محال است که بتوان 

تصور کرد مخلوقی 

وجود داشته باشد، اما 

ْم 
َ
خالقی نداشته باشد: (أ

ْم 
َ
ُخِلُقوا ِمْن َغْیِر َشيٍْء أ

ُھُم اْلَخاِلُقوَن : آیا آنھا 

بدون وجود ھیچ خالقی 

اند، یا اینکه آفریده شده

ند؟ خودشان خالق ھست

 

 

ی فطرت: به وسیله

رسول الله صلی الله 

فرماید: علیه وسلم می

ھر نوزادی بر « 

شود. فطرت متولد می

والدینش او را یھودی 

ا نصرانی یا مجوسی ی

 ».کنند می

 

ی حّس: وسیلهبه 

وقتی که در سختی و 

شّدت ھستی، دستت 

را به سوی آسمان 

-کنی و میبلند می

-گویی: یا رّب، و می

بینی که این سختی، 

-به اذن الله رفع می

 شود.

 

ی شرع: به وسیله

ابن قیم رحمه الله 

ذکر کرده است که 

ای در ھیچ آیه

قرآن نیست مگر 

اینکه در آن دلیلی 

برای توحید وجود 

 دارد.

 رکن دوم: ایمان به مالئکه 

او را کنند و به ھیچ عنوان مالئکه: عاَلمی از غیب ھستند که الله آنھا را از نور خلق کرده است. الله را اطاعت می
ْرِض َجاِعِل نافرمانی نمی

َ
َماَواِت َواْأل ـِه َفاِطِر السَّ کنند. دارای روح ھستند: ( روح القدس )، و جسم دارند: ( اْلَحْمُد ِللَّ

ْثَنٰی َوُثَالَث َوُرَباَع ۚ َیِزیُد ِفي اْلَخْلِق َما َیَشاُء : ستایش خداوندی  ْجِنَحٍة مَّ
َ
وِلي أ

ُ
را سزا است که اْلَمَالِئَکِة ُرُسًال أ

تا، و چھارتا چھارتائی که دارند، تا سهھای دوتا دوتا، و سهھا و زمین است، و فرشتگان را با بالی آسمانآفریننده
َع َعن ُقُلوِبِھْم َقاُلوا مأمور کرده است. او ھر چه بخواھد بر آفرینش می ٰی ِإَذا ُفِزّ افزاید )، و عقل و قلب دارند: ( َحتَّ

ُکْم : تا زمانی که فزع و اضطراب از دلھای آنان زایل میَماَذا َقا به آنھا  گردد. گفتند: پروردگارتان چه فرمود؟ ).َل َربُّ
ھای آنھایی که الله به ما خبر داده است، ( مانند جبریل و میکائیل و اسرافیل ) و صفاتشان ( الَّ َیْعُصوَن و به اسم

َمَرُھْم َوَیْفَعُلوَن 
َ
ـَه َما أ   .)دھنددستور داده شوند، انجام می کنند و ھر آنچهَما ُیْؤَمُروَن : الله را نافرمانی نمی اللَّ
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 ھای آسمانیرکن سوم: ایمان به کتاب

اند و شدهھا، کالم حقیقی الله ھستند و َمجاز نیستند. نازل واجب است ایمان داشته باشیم که این کتاب
مخلوق نیستند. ایمان بیاوریم که الله با ھر پیامبری، کتابی نازل کرده است، و به آن ایمان آورده و به ھر 

ھا و اخبار و احکام مجمل و مفصلی که در آنھا آمده است، تا زمانی که منسوخ نشده باشند، آنچه از اسم
 آوریم.ایمان می

ھای قبل از خود است که شامل: تورات، انجیل، زبور، صحف ی کتابایمان داریم که قرآن ناسخ ھمه
 ابراھیم و موسی علیھم السالم ھستند.

 

 ای که در مورد آنھا به ما خبر رسیده:برخی از مالئکه

ی عرش و جبریل که موّکل وحی است و میکائیل گانهاز آن جمله: حامالن ھشت
ی که در مورد آنھا به اجمال یا به ی مسئول باران است. به آنھا و به اخبارکه فرشته

 آوریم.اند، ایمان میتفصیل آمده

             

 رکن چھارم: ایمان به پیامبران

ایمان داشته باشیم که آنھا بشر بوده و ھیچ یک از خصایص ربوبّیت را ندارند. ایمان  است واجب

د، و الله آنھا را فرستاده و به آنھا وحی شونداشته باشیم که آنھا بندگانی ھستند که پرستش نمی

ھایی، تایید نموده است، و آنھا نیز امانت را ادا کرده و امت را نصیحت نموده است، و آنھا را با نشانه

 کرده و دعوت الله را رساندند و در راه الله، آنگونه که باید، جھاد کردند.

اخبارشان که الله به صورت مجمل و مفصل به ما  ھای آنھا و صفاتشان وبه آنھا و به ھر آنچه از اسم

آوریم که اولین انبیاء آدم علیه السالم و اولین رسول، نوح آوریم. ایمان مییاد داده است، ایمان می

آوریم که ادیان علیه السالم است، و خاتم انبیاء و رسوالن، محمد صلی الله علیه وسلم است. ایمان می

آوریم که پیامبران اند. ایمان میمحمد صلی الله علیه وسلم منسوخ شدهی شریعت گذشته به وسیله

ی شوری و احزاب ذکر شده اند: ( محمد صلی الله علیه وسلم و اولو العزم پنج نفر ھستند که در سوره

 نوح و ابراھیم و موسی و عیسی علیھم السالم ).
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 رکن پنجم: ایمان به روز قیامت

ن ایمان به ھر آن چیزی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در ایمان به روز قیامت متضم

ی قبر، دمیده شدن در صور، بلند شدن مردم از مورد بعد از مرگ خبر داده است. مثل: فتنه

ھای اعمال، پل صراط، حوض، شفاعت، بھشت، جھنم، دیدن مومنان قبرھایشان، میزان، کارنامه

 شت، و دیگر امور غیبی که از آن خبر داده شده است.پروردگارشان را در قیامت و در بھ

 

 رکن ششم: ایمان به قضا و قدر، چه خیر باشد و چه شّر 

 این رکن دارای چھار مرتبه است:

علم: ایمان به اینکه 

الله سبحانه و تعالی 

ھمه چیز را اجماال و 

. داندبه تفصیل، می

-دلیل آن، این فرموده

َیْعَلُم  ی الھی است: {

ْیِدیِھْم َوَما 
َ
َما َبْیَن أ

َخْلَفُھْم}، یعنی: {آنچه 

پیش روی آنھا و آنچه 

پشت سرشان است را 

 داند}.می

 

اراده: ایمان به اینکه 

ھر چه الله بخواھد، 

شود، و ھر چه می

شود، و نخواھد، نمی

؛ بنده نیز اراده دارد

اش تحت اما اراده

ی الله سبحانه و اراده

تعالی است. دلیل آن، 

ی الھی است: فرموده

ْن  {
َ
َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ أ

ُه}، یعنی: {و  َیَشاَء اللَّ

خواھید مگر شما نمی

 اینکه الله بخواھد}.

 

کتابت: ایمان به اینکه 

الله مقدار ھر چیزی 

را تا روز قیامت نوشته 

است. دلیل آن، این 

ی الھی است: فرموده

ْن َغاِئَبٍة ِفي َوَما مِ  {

ْرِض ِإالَّ ِفي 
َ
َماِء َواْأل السَّ

ِکَتاٍب ُمِبیٍن}، یعنی: 

{و ھیچ نھان و 

ھا ناپیدایی در آسمان

و زمین نیست، مگر 

آنکه در کتاب روشنی 

 است}.» ثبت«

 

خلق: ایمان به اینکه 
بنده و اعمالی که 

دھد، مخلوق انجام می
ھستند، و ھمچنین 
سایر موجودات نیز 

ھستند. دلیل:  مخلوق
ـُه َخالِ  ُق ُکِلّ َشيٍْء ( اللَّ

: الله خالق ھمه چیز 
ـُه  است )، و ( َواللَّ
َخَلَقُکْم َوَما َتْعَمُلوَن : 
الله شما را و آنچه را 

دھید، که انجام می
 خلق کرده است ).
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 درس چهارم

 اقسام توحيد، و اقسام رشک

 توحيد سه قسم است:

 توحيد ر�و�ّيت، و توحيد الوهّيت، و توحيد اسماء و صفات

: ايمان به اين است كه اهللا سبحانه و تعاىل خالق همه چ� است، و در همه تتوحيد ر�و�يّ 
 در ر�و�ّيتش ندارد. رش��ىچ� ترّصف دارد و هيچ 

: ايمان به اين است كه اهللا سبحانه و تعاىل معبود بر حق است و هيچ توحيد الوهّيت
را معنای ال � إال اهللا رش��ى در الوهّيت خود ندارد، و اين معنای ال � إال اهللا است. ز�

ها ی عبادتاين است: هيچ معبود بر حىق جز اهللا وجود ندارد؛ بنا بر اين واجب است همه
-مثل نماز و روزه و غ�ه، خالصانه برای اهللا باشد، و جايز نیست هيچ چ�ی از اين عبادت

 ها را برای غ� اهللا ا�ام داد.

ی اسماء و صفات اهللا كه در قرآن كر�م يا در : ايمان به همهتوحيد اسماء و صفاتاما 
احاديث صحيح آمده است، و اثبات آنها برای اهللا سبحانه و تعاىل بر وج� كه اليق او 
سبحانه و تعاىل است، بدون اينكه آن را حتر�ف يا تعطيل يا ت�ييف و يا تمثيل كنيم. اين 

َمُد . لَْم يَِ�ْ  دهيم: (ی اهللا تعاىل ا�ام �را در عمل به اين فرموده َحٌد . اللَّـُه الصَّ
َ
ُه أ قُْل ُهَو اللَـّ

َحٌد )، و اين فرموده
َ
ُ ُكُفًوا أ ْ . َولَْم يَُ�ن هلَّ ِميُع ا وَُهوَ ی اهللا: ( لَیَْس َكِمثِْلِه يَشْ َولَْم يُودلَ لسَّ

َِصُ� : هيچ چ� مانند او نیست، و او شنوا و   بیناست).ابلْ

ی توحيد دو نوع دا�سته و توحيد اسماء و صفات را ز�ر �موعه احيد ربرىخ از اهل علم، تو
 اند، و هيچ حبىث در اين نیست؛ ز�را در هر دو تقسيم، منظور واضح است.ر�و�يت دا�سته
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 رشک سه نوع است: رشک اكرب، و رشک اصغر، و رشک خىف.

شود كه بر آن �ش برای كىس �رشک اكرب: موجب از ب� رفنت عمل و جاو�د ماندن در آ
ا اَكنُوا حال از دنيا رفته است، چنان كه اهللا تعاىل � َِبَط َ�نُْهم مَّ

َ
ُ�وا حل رْشَ

َ
فرمايد: ( َولَْو أ

فرمايد: ( َما رفت )، و �اند از ب� �ورز�دند، هر آ�ه ا�ام دادهَ�ْعَملُوَن : و اگر رشک �
ن َ�ْعمُ 

َ
ِ�َ� أ ُمرْشِ

ْ
ئَِك َحِبَطْت اَكَن لِل ـٰ ولَ

ُ
ُ�ْفِر أ

ْ
نُفِسِهم بِال

َ
ٰ أ ِه َشاِهِديَن ىلَعَ ُروا َمَساِجَد اللَـّ

وَن : مرش�� كه به �فر خو�ش گوا� � ْ�َمالُُهْم َوِ� انلَّاِر ُهْم َخادِلُ
َ
دهند حق ندارند أ

مانداگر  مساجد اهللا را آباد كنند. آنان اعمالشان هدر و تباه است و جاودانه در آ�ش دوزخ
گ�د و بهشت بر او مانند )، و كىس كه بر رشک اكرب از دنيا برود، مورد آمرزش قرار ن��

َك بِِه َوَ�ْغِفُر َما ُدوَن شود، چنان كه اهللا تعاىل �حرام � ن �رُْشَ
َ
 َ�ْغِفُر أ

َ
َه ال فرمايد: ( إِنَّ اللَـّ

لَِك لَِمن �ََشاُء : اهللا رشک را ن�
ٰ
خبشد )، و از آن، برای هر كس كه خبواهد � خبشد و غ�َذ

الِمِ � َواُه انلَّاُر  َوَما لِلظَّ
ْ
َنََّة َوَمأ

ْ
َم اللَّـُه َعلَيِْه اجل ِه َ�َقْد َحرَّ َ� ِمْن فرمايد: ( إِنَُّه َمن �رُْشِْك بِاللَـّ

نَصاٍر : همانا هر كس به اهللا رشک ورزد، اهللا بهشت را بر او حرام كرده، و جاياگ
َ
هش آ�ش أ

 است، و ظاملان را هيچ ياوری نیست ).

ها و استغاثه به آنان، و نذر و ذبح برای از انواع رشک اكرب: به ياری خواندن مرداگن و بت
 آنان و غ�ه است.

اما رشک اصغر: هر چ�ی كه نام گذاری آن به رشک، با نصوص قرآن يا سنت ثابت شده 
: ر�ا در برىخ از اعمال، و قسم خوردن به غ� است. اما از جنس رشک اكرب نیست. مانند

 اهللا، و گفنت: ماشاءاهللا و شاء فالن، و غ�ه.

-بیشرت�ن چ�ی كه از آن بر شما �� اهللا عليه وسلم فرموده است: (ز�را رسول اهللا ص

كه چه چ�ی است. جواب دادند: ترسم، رشک اصغر است. از او در مورد آن پرسيده شد 
 ).ر�ا
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 است ). ده�از اهللا قسم خبورد، رشک ورز �غ ی�كه به چ است: ( كىس و فرموده

: آ�ه اهللا خبواهد، سپس د�يخبواهد، اما بگو : آ�ه اهللا خبواهد و فال�د�يفرموده است: ( نگو و

 تياهللا عنه روا رىض مانيبن  فهياز حذ حيرا ابوداود با سند صح ثيحد نيخبواهد ). ا فال�

 كرده است.

واجب،  دي. اما با كمال توحشود¬ماندن در جهنم ن� د�از رشک موجب ارتداد و جاو نوع نيا

 منافات دارد.

ی رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم است: ( آيا به اما نوع سوم: رشک خىف است. ديلل آن فرموده

رمود: ترسم؟ گفتند: بله يا رسول اهللا، فشما خرب دهم كه از چه چ� بر شما بیشرت از دجال �

كند، نمازش را بیند كىس به او ناگه �د و چون �نخوارشک خىف؛ شخىص از شما نماز �

 خواند ).ز�با �

ت كه رشک فقط به دو نوع تقسيم شود: اكرب و اصغر. اما رشک خىف، شامل هر دو سجايز ا

 شود.�

د را �ىف نموده و از گ�د: مثل رشک منافق�؛ ز�را آنها عقايد باطل خودر رشک اكرب قرار �

 كنند.روی ر�ا و ترس بر جا�شان، تظاهر به اسالم �

گ�د، مانند ر�ا، چنان كه در حديث �مود بن بليد انصاری كه قبال و در رشک اصغر قرار �

 ذكر شد و حديث ابوسعيد آمد. واهللا وّ� اتلوفيق.
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گناھان کبیره: ھر گناھی که عقوبت 

ود که این شخاصی بر آن مترتب می

عقوبت مثل لعن یا طرد شدن از 

رحمت و یا برائت جستن از فاعلش 

شده یا گفته شده که او از کافران یا 

مشرکان است، یا از مومنان نیست، یا 

ترین حیوانات تشبیه شده به قبیح

 است...

 

 :اقسام محّرمات

 

شرک اکبر: 

ترین که بزرگ

 حرام است.

 

گناھان صغیره: 

ھر گناھی است 

که شارع آن را 

حرام کرده 

باشد، اما عقوبت 

خاصی بر آن 

مترتب نکرده 

 باشد.

 

 

شرک اصغر: 

تر از که پایین

شرک اکبر و 

تر از بزرگ

دیگر گناھان 

 کبیره است.

 

تعدادشان: 

مشخص 

نیست، اما 

با ضوابطی 

که در باال 

ذکر شد، 

محدد 

 اند.شده

 

 شود: آن کبرتکم کسی که مح

مومن ناقص االیمان، یا مومنی است 

که به خاطر ایمانش مومن و به خاطر 

ای که انجام داده، فاسق گناه کبیره

 است.

ه ایمان دارد، دوست ای کبه اندازه

ارتکابش  یو به اندازه شودداشته می

به کبائر مورد بغض قرار گرفته 

 شود.می

در حالی که دارد مرتکب گناه کبیره 

 شود.شود، با او مجالست نمییم

 

: راتب آنم
متفاوت است. 
زیرا رسول الله 
صلی الله علیه 
وسلم فرمودند: 

آیا شما را از «
ترین بزرگ

گناھان کبیره، 
» زم...مطلع نسا

 متفق علیه.

 

: باید از آنھا توبه کم آنح
رسول الله صلی  اکرد، زیر

الله علیه وسلم فرمودند: 
نوحه کننده اگر قبل از «

روایت » مرگش توبه نکند...
مسلم، و نیز در حدیث 

تا ھنگامی «دیگری فرمود: 
که از کبائر اجتناب 

 روایت مسلم.». شود...

 

 گناھان کبیره:

 



 
 

 ٩٩ 

 رشح درس چهارم

 

 فرق بین شرک اصغر و اکبر: 

 شرک اکبر: 

 کند.شخص را از اسالم خارج می – ١

 کند.ی اعمال را نابود میھمه – ٢

-موجب جاودانگی در جھنم می – ٣
 شود.

را از جانب خون و مال شخص  – ٤
 گرداند.سلطان، مباح می

زمانی که دلیلی بر اکبر بودن آن  – ٥
 وجود داشته باشد.

 مخفیمعتقد باشد که سبب، تصرف  – ٦
 در کائنات داشته باشد.

-اگر بر آن حال بمیرد، آمرزیده نمی – ٧
 شود.

 

 شرک اصغر: 

 کند.شخص را از اسالم خارج نمی – ١

کند، ولی عمل میی اعمال را نابود نھمه – ٢
 کند.خاصی را نابود می

 شود.باعث جاودان ماندن در جھنم نمی – ٣

 گرداند.خون و مال را مباح نمی – ٤

 .داللت کند غر بودن آنصدلیلی بر ا – ٥

چیزی که الله آن را سبب قرار نداده است،  – ٦
 سبب بداند.

طبق یک قول، اگر شخص بر آن بمیرد،  – ٧
 گیرد.یمورد آمرزش قرار م

ای برای شرک اکبر ھر چیزی که وسیله – ٨
 باشد، شرک اصغر است.

ھر چیزی که شرع به آن شرک یا کفر  – ٩
اطالق کرده باشد، اما آن را با ( الف و الم )، 

 معرفه نکرده باشد، شرک اصغر است.
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 درس پنجم

بینی، و اگر تو او را احسان یک رکن دارد: اینکه الله را آن گونه بپرستی که انگار او را می

 بیند.بینی، او تو را مینمی

 احسان یک رکن است و دارای دو مرتبه است:

 

عبادت مشاھده: یعنی عبادِت رغبت و 

حب و شوق به آنچه که نزد الله است 

که این عبادت انبیا و رسل است؛ به 

ی رسول الله صلی الله دلیل فرموده

ی شکر گزاری آیا بنده«علیه وسلم: 

ی آن ھمراه با ، که انگیزه»نباشم؟

وجود خوف، رغبت و حب و شوق برای 

 چیزھایی است که نزد الله وجود دارند.

 

 

عبادت مراقبه: یعنی عبادِت ترس 

 و فرار، و مسلم از آن خارج نیست.
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 است؟دسته مراتب دين چند  – ١

 پنج:  دو:  سه:

 ر�ن دارد؟ اسالم چند -٢

 هفت:  شش:  پنج:

 ی ايمان است:ی اسالم باالتر از مرتبهمرتبه -٣

 غلط:   صحيح:

 تاست؟ ار�ن شهادت اخالص چند -٤

 دو:  هشت:  هفت:

 تعداد رشوط (ال � إال اهللا) چندتاست؟ -٥

 پنج:  هفت:  هشت:

 ز رشوط (ال � إال اهللا) است، و معنا�ش:علم، ي�ى ا -٦

 سواالتی در مورد توحید:
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 ادراک چ�ی همانطور كه هست:

 هيچ معبود به حىق جز اهللا وجود ندارد:

اند اگر كىس در �فر كسا� كه دعوت به آنها رسيده، و� ايمان نياورده -٧

 شک كند، حكمش:

 اين است كه مرت�ب �فر بواح شده:

 شود:تر از شک باشد، اكفر ن�اگر يق� بزرگ

 قبول، ي�ى از رشوط (ال � إال اهللا) است، و منظور از آن قبول: – ٨

 ی موارد:همه  اعتقاد:   عمل:  گفتار:

 آيد.ر�ا در (ال � إال اهللا) مانند ر�ا در صدقه، رشک اصغر به حساب � -٩

 غلط:   صحيح:

 .... است:كىس كه با ز�ان و بدون اعتقاد قلىب (ال � إال اهللا) بگو�د، . -١٠

 ضعيف االيمان:  اكفر:  مسلمان غ� مومن:  موحد:

 اگر پيامرب را همانند اهللا دوست داشته باشد: -١١
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 مرت�ب �فر اكرب شده:

 مرت�ب �فر اصغر شده:

 مرت�ب ي�ى از گناهان كب�ه شده:

 م �بت چندتاست؟ااقس – ١٢

 دو:  سه:  چهار:

 هاست.ها و ماكنو زمان�بت به خاطر اهللا به �سبت عمل و اعمل  -١٣

 غلط:   صحيح:

 �بت همراه با اهللا: -١٤

 رشک اكرب است:  واجب است:  رشک اصغر است:

 �بت به خاطر اهللا: -١٥

 رشک اكرب است:  واجب است:  جائز است:

 اقسام عبوديت چندتاست؟ – ١٦

 چهارتا:  سه تا:  دوتا:
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 فار:ی �لوقات قهرا بنداگن اهللا هستند، حىت كهمه -١٧

 غلط:   صحيح:

اگر كىس (ال � إال اهللا) گفت، اما عمل را به ىلك ترک كرد؛ نه نماز  – ١٨

 ها را به جای آورد، (ال � إال اهللا): خواند و نه هيچ يک از ديگر عبادت

 رساند:به او نفع ن�  رساند:به او نفع �

شود، و ن� ای كه پرستيده(عبده و رسوهل) در شهادت� يع� بنده – ١٩

 شود:پيامربی كه ت�ذيب ن�

 غلط:   صحيح:

در شهادت (أن �مدا عبده و رسوهل)، طاعت او در ا�ه دستور داده، و  – ٢٠

 آيد:..، اين ....... به حساب �...تصديقش در آ�ه خرب داده.

 مقتضای آن:  معنای آن:

 عليه كىس كه چ�ی از خصايص ر�و�يت را برای پيامرب ص� اهللا – ٢١

 وسلم قرار دهد، به بنده بودن او شهادت نداده است:

 غلط:  صحيح: 
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 باالتر�ن وصف پيامرب ص� اهللا عليه وسلم اين است كه او: -٢٢

خاتم    بنده و فرستاده است:  رسول اهللا است:

 انلبي� است:

"كىس كه در اسالم بدعىت به وجود آورده و آن را نيكو شمارد، بدون  -٢٣

كند كه �مد ص� اهللا عليه وسلم در رسالتش خيانت كرده؛ �شک تصور 

امروز دينتان «، يع�: »ايلوم أ�ملت ل�م دين�م«فرمايد: ز�را اهللا تعاىل �

، �س هر آ�ه آن روز دين نبوده، امروز ن� جزء دين »را برايتان اكمل كردم

 اين سخن:». نیست

 ک رمحه اهللا: امام مال  شيخ االسالم ابن تيميه رمحه اهللا:

 امام ابن باز رمحه اهللا: 

 ی ............ است:پيامرب ص� اهللا عليه وسلم از ذر�ه – ٢٤

 اسماعيل عليه السالم:   اسحاق عليه السالم:

 :يدجاهای خاىل را پر كن -٢٥
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پيامرب ص� اهللا عليه وسلم در سال ......... در شهر .......... به دنيا آمد. ....... 

كه از آن ...... سال قبل از نبوت، و ............ سال پيامرب بود.  با .......  عمر كرد

 به نبوت رسيد، و با ....... فرستاده شد.

 او ص� اهللا عليه وسلم به سوی ......... مبعوث شد: – ٢٦

 جن و ا�س:  ها:ا�سان   قومش:

 ملقدس است:معراج، رحلت پيامرب ص� اهللا عليه وسلم از مكه به بيت ا -٢٧

 غلط:   صحيح:

 پيامرب ص� اهللا عليه وسلم به ...... هجرت فرمود: – ٢٨

 ی موارد:همه  مدينه:  حبشه:  طائف:

 تعداد غزوات مهم ا�شان ص� اهللا عليه وسلم چندتاست؟ – ٢٩

 پنج تا:  چهارتا:  سه تا:  دوتا:  ي�ى:

 ؟تعداد فرزندان ا�شان ص� اهللا عليه وسلم چندتاست – ٣٠

 هفت تا:  چهارتا:  سه تا:
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رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم حجة الوداع را به جای آورد و اين �شان  -٣١

 دهد كه او قبل از آن حج كرده بود:�

 غلط:   صحيح:

 خواندن س�ت پيامرب ص� اهللا عليه وسلم ..... است: – ٣٢

 جائز:  مستحب:   واجب:

 :يدجاهای خاىل را پر كن – ٣٣

رشاع يع�: گفنت با ..... و اعتقاد با ....... و عمل با .........، كه با .......  ايمان،

 شود.ز�اد شده، و با ....... �م �

 تعداد ار�ن ايمان چند تا است؟ – ٣٤

 چهار:  پنج:  شش: 

 ايمان به اهللا مستلزم ايمان به اموری است. اين امور چندتا هستند؟ – ٣٥

 دو:  سه:  چهار:

 ی وجود اهللا به امجال ..... هستند:ادهل – ٣٦
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 شمارش آنها م�ن نیست:   چهارتا:

 ای است كه مسئول باران است:مياكئيل، مالئ�ه – ٣٧

 غلط:   صحيح:

 فقط ب� آدم قلب دارند، و مالئ�ه قلب ندارند: – ٣٨

 غلط:   صحيح:

 تا است؟های آسما� كه اسم آنها را به ما ياد داده، چندتعداد كتاب – ٣٩

 �سيار ز�اد:  هفت:  چهار:  شش:

 اهللا سبحانه و تعاىل بر هر پيامربی كتاىب نازل فرموده است: – ٤٠

 غلط:   صحيح:

 اول� پيامرب، آدم عليه السالم است: – ٤١

 غلط:   صحيح:

 �مد ص� اهللا عليه وسلم رسول است، و نىب نیست: -٤٢



 
 

 ١٠٩ 

درس پنجمرشح   

 غلط:   صحيح:

 زم چندتاست:تعداد پيامربان اولو الع -٤٣

 �سيار ز�اد:  چهار:  پنج:

ی چ�های است كه بعد از ايمان به روز آخرت متضمن ايمان به همه -٤٤

 افتد:مرگ تا هناگم برخاسنت مردم از قربها�شان اتفاق �

 غلط:   صحيح:

 مراتب ايمان به قضا و قدر، چندتاست؟ -٤٥

 سه:  پنج:  چهار:

 داند؟قوعشان �را قبل از وحوادث آيا اهللا،  -٤٦

 خ�:  بله:

 ؟اعلم است، ا�ام � دهندكه مردم  اهللا به هر آ�هآيا  -٤٧

 خ�:  بله: 

 ؟نوشته استدهند، اهللا آن را �مردم ا�ام  آ�هآيا هر  – ٤٨
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 خ�:  بله:

ی مستق� است كه هر اكری خبواهد ا�ام رادهابنده دارای مشیئت و  – ٤٩

 دهد:�

 غلط:   صحيح:

 آيا افعال بنداگن، �لوق هستند؟ – ٥٠

 خ�:  بله:

 شود:توحيد به .......... تقسيم � – ٥١

 خالىف در آن نیست:  سه قسمت:  دو قسمت:

 پنج فرق ب� رشک اكرب و رشک اصغر را بنو�سيد:

١ –  

٢ –  

٣-  

٤ –  
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٥-  

 پنج مثال برای هر كدام از رشک اكرب و اصغر بنو�سيد: – ٥٣

 رشک اصغر      رشک اكرب:

........................................ ........................................ 

........................................ ........................................ 

........................................ ........................................ 

........................................ ........................................ 

........................................ ........................................ 

 كند:نفاق اعتقادی، رشک اصغر است كه ا�سان را از اسالم خارج ن� – ٥٤

 غلط:  صحيح: 

 متضمن ............ است: احسان – ٥٥

 دو ر�ن:  يک ر�ن:
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 درس ششم

 رشوط نماز
 نماز دارای نه رشط است:

 تمي�. – ٣                                       .عقل – ٢                                  اسالم – ١

 .عورت پوشاندن – ٦           �است. بردن ب� از – ٥                                       .َحَدث رفع – ٤ 

 .نيت – ٩                       .نمودن قبله به رو – ٨                  وقت. شدن داخل – ٧

 

 رشط اول:

گو�د يا چ�ی از عبادات را اسالم، كه ضد آن، �فر است. �س اگر كىس كه پرورداگر را نازسا �
 كند، نماز خبواند، نمازش باطل است تا اينكه تو�ه نمايد.رصف غ� اهللا �

 

 رشط دوم: 

 عقل، كه ضد آن، جنون است، و مسىت ن� ضد عقل است.

 

 رشط سوم:

سوال و جواب  ع�:مي�. معنای آن بلوغ نیست؛ اما به اين مع� است كه فرق ب� اشياء را بداند. يت

؛ اما اغبلا كىس كه به سن هفت سالىگ برسد، قابليت معي� وجود نداردتمي� دارای را بداند و برای 

داشته باشد.  ي�و تم صيقدرت �شخ اءياش �ب است؟ وقىت حيصح چه وقىت �نماز صغ تمي� دارد.

صورت، نمازش باطل  نيا �آب و آ�ش را بداند. در غ �سوال و جواب را ب� باشد و مثال فرق ب ع�ي

 است.
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 ط چهارم: رش

 رفع حدث. شامل:

 
حدث اكرب است كه با غسل كردن، 

 شود.رفع �

 

و حدث اصغر است كه با وضو 
 شود.گرفنت، رفع �

 
 رشط پنجم: 

؛ از بدن و ماكن و بلاس. اگر در حاىل نماز خواند كه �اسىت بر اوست در حاىل كه از ب� بردن �است
تواند آن را تم� كند و ن� آن را به خاطر داشت، نمازش باطل است. از ب� از وجود آن خرب دارد و �

 شود:بردن �است به سه قسمت تقسيم �

 است مغلّظه:�

�است سگ است كه 

رسول اهللا ص� اهللا عليه 

اند وسلم دستور داده

ظر� را كه سگ به آن 

دهان زده است، هفت بار 

ی �شو�ند كه يک مرتبه

 آن با خاک است.

 

 �است �ّففه: 

�اسىت است كه فقط با پاشيدن 
رود بدون اينكه آن از ب� � آب بر

نيازی به فرشدن آن برای خشک 
شدن آب باشد. اين ح�م برای 
ادرار �رس چبه ای است كه هنوز 

خورد، و غ� از ش�، چ�ی ن�
همچن� برای مذی و وذی و مّ� 
است؛ با اينكه م�، پاک است اما 

رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم 
ن زما� كه هنوز خیس بود، بر آ

پاشيد، و زما� كه خشک آب �
شد، آن را با ناخن كشيدن بر �

 كرد.آن، جدا �

 

 �است متوسط:

كه با شسنت از �اسىت است 

رود. يع� هم بر آن آب ب� �

-شود و هم فرشده �ر�ته �

شود تا آب از آن خارج شود 

كه اين ح�م برای �اسىت 

�ففه  است كه مغلظه يا

زن نیست؛ مانند ادرار مرد و 

 و ديگر �اسات.
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 چ�های كه عينا �س هستند:

و همه  (حرام است) ه گوشتش قابل خوردن نیست،ادرار و مدفوع ا�سان، و ادرار و مدفوع حيوا� ك
حيوانات درنده �س هستند مگر درنداگ� مثل گر�ه كه پره� كردن از آنها دشوار است و همچن� 

 حيواناىت مثل االغ و قاطر،.

و خو� كه از دو راه عقب و جلو و از مجله �اسات خو� كه به هناگم ذبح حيوانات جاری � شود 
، به جز: ا�سان، و هر چ� ديگری مثل از �اسات هستند حيوانات ُمردارهمچن� خارج شود، و 
 شود و مردار در�ا و ملخ �س نیستند.� و ملخ كه خو�شان جاری ن�ما

 

 ط ششم: رش

 پوشاندن عورت. عورت سه نوع است:

 

عورت خفيف: عورت �رس 

ی هفت تا ده ساهل است. چبه

به اين رشط كه رشماگهش 

ناگهش پوشيده و �شيم

 باشد.

 

عورت مغلّظه: عورت زن 
آزاد بالغ است. بر او 

ی بد�ش واجب است همه
را به جز صورت بپوشاند، 
و صورت ن� در حضور 

نا�رم، واجب است 
 پوشيده شود.

 

عورت متوسط: عورت كسا� 
است كه غ� از دو گروه قب� 
هستند، و رشط است كه ما 
ب� ناف تا زانو حتما پوشيده 

باشد، و همراه با آن، مستحب 
ها ن� پوشانده است كه شانه

 باشد و بلاس اكمل بپوشد.
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 رشط هفتم:

د. مگر در صور� كه نماز را وداخل شدن وقت نماز. جايز نیست نماز را قبل از دخول وقت خوانده ش
تاخ� انداخت، به خاطر وجود عذری، با نماز ديگر مجع كند. اگر خواندن نماز را عمدا از وقتش به 

 صحيح نیست.

 

 رشط هشتم:

رو به قبله نمودن. نماز نافله در سفر از اين رشط مستث� است. ز�را اين نماز به هر طرف كه سواری برود، 
شود و در عرص حارض، خواندن نماز در هواپيما، از اين قبيل است، و كىس كه از رو كردن به قبله خوانده �

 ی دشمن برتسد، از اين قاعده مستثناست.و كردن به قبله، از محلهاعجز باشد، يا در صورت ر

 رشط نهم:

باشد. اگر مدىت قبل از نماز نيت نيت. �ل نيت قلب است، و بر ز�ان آوردن آن بدعت �
 كند يا بر اساس وقت، نيت كند، نمازش درست است.

 

 ن�اىت مهم:

شود، مگر اينكه در مد، پذيرفته ن�در ترک كردن رشط، نه جهل و نه فراموىش و نه ع – ١

حاىل نماز خبواند كه از روی عدم آاگ� يا فراموىش، �اسىت بر او باشد، كه در اين صورت 

  نمازش درست است. ز�را اين شامل ترک است، نه فعل.

حتما تا آخر عبادت وجود  دباي و هستند، مقدم آن بر و بوده عبادت از خارج رشوط، – ٢

 داشته باشند.

 

                   

  

 



 
 

 ١١٦ 

درس هفتمرشح   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رس هفتمد

 ار�ن نماز
 نماز دارای چهارده ر�ن است:

 ت�ب�ة اإلحرام. – ٢                             توانای.               ا�ستان در صورت  – ١

 ر�وع. – ٤                                              فاحته.              خواندن  – ٣

 سجده بر هفت عضو. – ٦                              ر�وع.               باال آمدن بعد از  – ٥

 �شسنت ب� دو سجده. – ٨                            سجده.                     باال آمدن از  – ٧

 ترتيب ب� ار�ن نماز. – ١٠                              نماز.    ی افعال همه طمانینه در – ٩

 �شسنت برای �شهد. – ١٢                         آخر.                                     �شهد  – ١١

 دو سالِم آخر نماز. – ١٤                   ملسو هيلع هللا ىلصصلوات فرستادن بر رسول اهللا  – ١٣

 

 ر�ن اول: ا�ستادن در صورت توانای:

در نماز فرض: ا�ستادن در نماز فرض، ر�� از  
ار�ن نماز است و در صور� كه برای ا�ستادن، 
توانای نداشته باشد، يا بتواند با�ستد، اما در اين 
صورت، خشوع در نماز �واهد داشت، ساقط 

اشد، حىت شود. اما اگر توانای ا�ستادن داشته ب�
 ا�ستد.اگر مقدار ك� توانای داشته باشد، �

 

در نماز نافله: اشاكىل ندارد كه نماز نافله را 

گ�د �شسته خبواند. اما نصف اجر كىس را �

تواند به پهلو خبواند كه در كه ا�ستاده است، و �

شود اين صورت ن�، نصف اجر كىس نصيبش �

 كه �شسته خوانده است.

 



 
 

 ١١٧ 

درس هفتمرشح   

 

 

 

 

 

 

 

 وم: ت�ب�ة االحرام. ر�ن د

 كند.كفايت ن�» اهللا اكرب « برای ت�ب�ة االحرام هيچ لفظى غ� از 

 

 ی فاحته.ر�ن سوم: خواندن سوره

های نماز، واجب است. چه نماز رسی باشد و چه جهری. بايد آن را ی ر�عتخواندن اين سوره در همه
د. اما اگر در حاىل به نماز رسيد كه امام در اكمل و مرتب با آيات و حر�ت و لكمات و حروفش خبوان

 شود.ر�وع است، خواندن فاحته از او ساقط �

 

 ی افعال نماز.ر�ن نهم: طمانینه در همه

 شود.با گفنت اذاكری كه گفنت آنها در هر ر�ن واجب است، طمانینه حاصل �

 

 ای مهم:ن�ته

ر�ن مثل جهل يا فراموىش و عمد، ار�ن، داخل در عبادت هستند، و هيچ عذری در ترک ا
و  شود كه آن نماز را ااعدهشود، و امر �ی سهو جربان ن�شود، و با سجدهپذيرفته ن�

كند. اما در مورد نمازهای كه قبال خوانده و در آنها برىخ ار�ن را ترک كرده، معذور  ت�رار
خواند، امر ن�رد كه را بد �است؛ ز�را پيامرب ص� اهللا عليه وسلم كىس را كه نمازها�ش 

ی نماز حارض كرد كه در آن طمانینه ی نمازها�ش را ااعده كند. بلكه او را امر به ااعدههمه
 را كه ر�ن است، ترک كرده بود.

 



 
 

 ١١٨ 

درس هشتمرشح   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس هشتم

 واجبات نماز

 ی ت�ب�ها به غ� از ت�ب�ة االحرام.همه – ١ 

 خواند.تنهای نماز � برای امام و فردی كه به» سمع اهللا ملن محده « گفنت:  – ٢

 برای همه.» ر�نا و لک احلمد « گفنت:  – ٣

 در ر�وع.» سبحان ر� العظيم « گفنت:  – ٤

 در سجده.» سبحان ر� األىلع « گفنت:  – ٥

 ب� دو سجده.» رّب اغفر ىل « گفنت:  – ٦

 �شّهد اول. – ٧

 �شسنت برای �شّهد اول. – ٨

 
 

 ای مهم:ن�ته

سبحان رّ� العظيم) در ر�وع با هم� لفظ، واجب است. سپس مستحب است گفنت: (
اذاكری كه وارد شده را خبواند، و همچن� در سجود، گفنت (سبحان رّ� األىلع) با هم� لفظ، 

 تواند اذاكر ديگری را كه وارد است، خبواند.واجب است. سپس �

 



 
 

 ١١٩ 

درس نهمرشح   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس نهم

 بيان �شّهد
 ِ ِ �شّهد اين است: ( اتلَِّحيَّاُت ِ�َّ َها انلَّيِبُّ َورمَْحَُة ا�َّ ُّ�

َ
َالُم َعلَيَْك أ يِّبَاُت، السَّ لََواُت َوالطَّ  َوالصَّ

ْشَهدُ 
َ
، َوأ ُ  ا�َّ

َّ
َ ِإال  إِهلَ

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
احِلَِ�، أ ِ الصَّ َالُم َعلَيْنَا وىلََعَ ِعبَاِد ا�َّ ًدا َوَ�َرَ�تُُه، السَّ نَّ ُ�َمَّ

َ
 أ

ُ ).َ�بُْدُه َورَُسو
ُ

 هل

گو�د: (اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ فرستد؛ �سپس بر رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم صلوات و بر�ت �

يٌد، َو بَارِ  يٌد َ�ِ ٍد َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ إِبَْراِهيَم وىلََعَ آِل إِبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ ْك ىلَعَ ُ�َمَّ

ٍد وىلََعَ آلِ  يٌد ). ُ�َمَّ يٌد َ�ِ َت ىلَعَ إِبَْراِهيَم وىلََعَ آِل إِبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ
ْ
ٍد َكَما بَاَر�  ُ�َمَّ

ی ی زندىگ و مرگ و از فتنهسپس در �شّهد آخر از عذاب جهنم و عذاب قرب و از فتنه

كند؛ به خصوص داعهای كه برد. سپس هر داعی كه خواست �مسيح دجال به اهللا پناه �

ِرَك وَُشْكرَِك 
ْ
ِع�ِّ ىلَعَ ِذك

َ
از رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم وارد شده است، از مجله: ( اللَُّهمَّ أ

نَْت، فَاْغِفرْ 
َ
 أ

َّ
نُوَب إِال  َ�ْغِفُر اذلُّ

َ
ًما َكِثً�ا، َوال

ْ
يِل  وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك، اللَُّهمَّ إِ�ِّ َظلَْمُت َ�ْفيِس ُظل

َغُفوُر الرَِّحيم ).َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدكَ 
ْ
نَْت ال

َ
 ، َوارمَْحِْ� إِنََّك أ

اما در �شهد اول، در نماز ظهر و عرص و مغرب و عشاء، بعد از گفنت شهادت�، برای ر�عت 

خ�د، و اگر هم بر رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم صلوات بفرستد، افضل است؛ به سوم بر�

 خ�د.است، و سپس برای ر�عت سوم بر� خاطر عموم احاديىث كه در اين مورد آمده

 



 
 

 ١٢٠ 

درس دهمرشح   
 

 درس دهم

 های نمازسنت
 های نماز:از مجله سنت

 .استفتاح داعی – ١

 .سینه باالی چپ، دست بر راست دست كف گذاشنت آن، از بعد و ر�وع از قبل قيام هناگم – ٢

 دست و چسبيده هم به تانانگش كه حاىل در ها،شانه يا هاگوش مقابل تا هادست بردن باال – ٣
ها در هناگم ت�ب� اول نماز و هناگم ر�وع و باال آمدن از دست بردن باال. هستند راست اكمال

 ر�وع و ن� هناگم باال آمدن از �شّهد اول برای رشوع ر�عت سوم است.

 .سجود و ر�وع در �سبيحات گفنت بار يک از بیشرت – ٤

 و كند، هاضاف ذكر، اين به »احلمد لک و ر�نا« گفنت و ر�وع از آمدن باال از بعد كه چه هر – ٥
 كند. هن� هر چه كه به داعی مغفرت ب� دو سجده اضاف

 .ر�وع در كمر موازات به رس دادن قرار – ٦

 .سجود در هاساق از هاران و هاران از ش�م و پهلوها از بازوها داشنت نگه دور – ٧

 .سجود هناگم در �زم از دست ساق داشنت نگه باال – ٨

ن كردن پای چپ بر روی زم� و راست نگه داشنت پای په ها،سجده ب� ن� و اول �شهد در – ٩
 راست.

 قرار: كه است اينگونه تََورُّک. ر�عىت سه و ر�عىت چهار نمازهای در اخ� �شهد در تََوّرک – ١٠
 و راست، پای �شت در آن دندا قرار و آن ز�ر از چپ پای كردن رد و زم� روی بر مقعد دادن
 .راست پای داشنت نگه عمود
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درس دهمرشح   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

�شیند تا آخر �شهد، و اشاره كردن با انگشت سبابه در �شهد اول و دوم، از زما� كه �  – ١١
 حر�ت دادن آن در هناگم داع.

 صلوات و بر�ت فرستادن بر �مد و آل �مد، و بر ابراهيم و آل ابراهيم در �شهد اول. – ١٢

 اع در �شهد آخر.د – ١٣

قرائت جهری در نماز صبح و نماز مجعه و نماز عيد و نماز استسقاء و در دو ر�عت اول از  – ١٤
 نماز مغرب و عشاء.

 قرائت رسی در نماز ظهر و عرص و در ر�عت سوم نماز مغرب و دو ر�عت آخر نماز عشاء. – ١٥

 ی فاحته.قرائت مازاد بر سوره – ١٦

نمازگزار بر داعی بعد : آ�ه مانندم. ايآ�ه كه ذكر كردهغ� از  ها،ی سنتهمراه با مرااعت بقيه
اضافه گو�د؛ كه در حق امام و مأموم و منفرد سنت است و همچن�:  )لك احلمداز ر�وع (ر�نا و

 گذاشنت دستها بر زانو به هناگم ر�وع در حاىل كه انگشتان آن باز است.

 

 داعی استفتاح:

نماز بالفاصله بعد از ت�ب�ة االحرام و لفظ آن، داعهای است كه از داعی استفتاح در 

اللَُّهمَّ بَاِعْد َ�يِْ� َوَ�ْ�َ َخَطايَاَي َكَما « رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم وارد شده است، مثل: 

ِ� ِمْن َخَطايَاَي َكَما ُ�نَ  َمْغرِِب، اللَُّهمَّ َ�قِّ
ْ
ِق َوال َمرْشِ

ْ
�َِس، بَاَعْدَت بَْ�َ ال ْ�يَُض ِمَن ادلَّ

َ ْ
ىقَّ اثلَّوُْب األ

رَبَدِ 
ْ
َماِء َوال

ْ
ِج َوال

ْ
ِ� ِمْن َخَطايَاَي بِاثلَّل

ْ
ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوحِبَْمِدَك، َوَ�بَارََك « ، و يا » اللَُّهمَّ اْغِسل

َ َغْ�ُكَ 
َ

 إِهل
َ

َك، َوال  َجدُّ
َ

 باشد.�»  اْسُمَك، َوَ�َعاىل

 



 
 

 ١٢٢ 

درس يازدهمرشح   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 درس يازدهم

 كنند:چ� نماز را باطل �هشت 

داند كه با سخن گفنت در نماز، الكم عمدی در حاىل كه حواسش رس جا خود است و � – ١

شود. اما كىس كه از روی فراموىش در نماز سخ� بگو�د يا �سبت به ح�م آن، نمازش باطل �

 شود.جاهل باشد، نمازش باطل ن�

ا�راف ز�اد از  – ٦    معلوم شدن عورت. – ٥        نوشيدن. – ٤         خوردن. – ٣         خنده. – ٢

 باطل شدن طهارت -٨    ا�ام ز�اد اكرهای بيهوده در نماز. – ٧       جهت قبله.

ا       ط

 مبطل اول: سخن گفنت عمدی كه همراه با مجع حواس و علم به ح�م آن است: 

  در نماز مرت�ب شد يا در قرائت اشتباه كرد، از اين ح�م مستث� است.آاگه كردن امام هناگ� كه خطای

 
 های حر�ت در نماز:حالت

حر�ت حرام؛ 

حر�ت ز�ادی 

است كه �شت 

رس هم باشد و 

حاجىت به ا�ام 

آن نداشته باشد، 

 مانند: خوردن.

 

حر�ت واجب، 

كه صحت نماز 

به آن �ستىگ 

دارد، مانند: از 

ب� بردن 

 �است.

�ت مستحب، حر

حر�ىت است كه 

كمال نماز به آن 

�ستىگ دارد، 

مانند: پر كردن 

ها ب� فاصله

 نمازگزاران.

 

حر�ت مباح؛ 

حر�ىت است كه 

به خاطر نياز 

است. مانند: 

 خاراندن ر�ش.

 

حر�ىت مكروه؛ 

حر�ت ك� است 

حاجىت به ا�ام 

آن نداشته باشد، 

مانند: ك� 

ملتفت شدن به 

 اينور يا آنور.

 



 
 

 ١٢٣ 

درس يازدهمرشح   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آن بيان شد. اما فرق ب� آنها چیست؟وط نماز و ار�ن و واجبات و سنترش

 سنت واجب �نر رشط

خارج از ماهيت 

 عبادت است
 جزء ماهيت نماز هستند

در تمام عبادت 

 استمرار دارد
 مقصور بر جز� از آن عبادت هستند

ا�سان نه معذور به جهل است و نه 

 معذور به فراموىش و يا عمد
و به جهل  معذور

  استفراموىش 

و معذور به جهل 

فراموىش و عمد 

 است

سجده سهو 
 ندارد

با سجده سهو 
 جربان ن� شود

با سجده سهو 
 جربان � شود

/ 

 

 ی مهمن�ته



 
 

 ١٢٤ 

درس يازدهمرشح   
  

 

  

 ی سهو:سجده

     
عم� را در نماز بیشرت ا�ام 

دهد مثال كىس ر�وع يا 

سجده يا ا�ستادن يا �شسنت 

را اضاف بر آ�ه كه هست، 

 ا�ام دهد.

 

نقص: مانند اينكه ا�سان 

واجىب از واجبات نماز را 

ناقص ا�ام دهد، و �ل آن 

 ن� رد شود.

 

شک: مثال نمازگزار در تعداد 

ر�عات نماز مرتدد باشد: سه 

؟ ر�عت خوانده يا چهار ر�عت

 شک دو نوع است:

 

 
شىك كه بعد از اتمام 

-عبادت حاصل �

طلقا به چن� شود: م

شود شىك اعتنای ن�

تا اينكه يق� وجود 

  

شود. شود: اگر ز�اد باشد، به آن توجه ن�شىك كه در هناگم عبادت حاصل �
گذارد كه نزد خودش رجحـت دارد. اگـر اما اگر �م باشد، بنا را بر آ�ه �

داشته باشد كه به همان اندازه كه شک دارد عبادت را �م ا�ام داده، شک 
دا�سـت گذارد. يع� اگر ن�عبادت را درست ا�ام داده است، بنا را كمرت �

واقعا كه االن در ر�عت دوم نماز است يا ر�عت سوم، و شكش �سبت به هر 
 گذارد كه دو ر�عت خوانده استدو گز�نه، مساوی بود، بنا را بر اين �

 توجه:

 دچار سهو شد، چ�ی بر او نیست و نمازش درست است. زما� كه نمازگزار در مورد سهو ن�

زما� كه نمازگزار ر�� را ترک كرد، نمازش صحيح نیست تا اينكه آن ر�ن را و ما بعد آن را ا�ام داده و 
 ی سهو كند.در آخر، سجده

 كند.سهو �ی زما� كه نمازگزار، واجىب را غ� عمد ترک نمود، و از �ل آن واجب ن� گذشته باشد، سجده
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 �ترصی از صفت نماز همراه با عكس:

 ها را بپوشد.اش وضو بگ�د و بهرت�ن بلاسبهرت اين است كه مسلمان در خانه

سپس به طرف مسجد برود و در مس� رفنت به مسجد، در حر��ش آرامش و در ظاهرش، 
و آن طرف ناگه ن�ند  وقار داشته باشد. يع� تند تند يا خي� آرام نرود و ز�اد به اين طرف

 و صدا�ش را باال نربد.

 
های خود را در آورده و آنها را در جاياگه �صوصش بگذارد و دنيا زما� كه به مسجد رسيد، كفش

 ها�ش بر زم� گذارد. ز�را خر�د و فروش و جار زدن گمشده در مسجد حرام است.را ن� با كفش

الُم ىلَعَ رَُسوِل شته و �هناگم ورود به مسجد، پای راست را جلو گذا الُة َوالسَّ گو�د: ( �ِسِم اّ�ِ َوالصَّ
بَْواَب رمَْحَِتَك اّ�ِ 

َ
�ِسِم اّ�ِ گو�د: () و هناگم خروج، پای چپ را جلو گذاشته و � اللَُّهمَّ اْ�تَْح يِل أ

الُم ىلَعَ رَُسوِل اّ�ِ  الُة َوالسَّ لَُك مِ َوالصَّ
َ
ْسأ

َ
 ). ْن َفْضِلَك اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 ا�ستند و زنان در صفوف آخر.مردان در صفوف جلو �

شود، بر هر حاىل كه امام بود، و اگر نماز اقامه شده بود، ت�ب� احرام گفته و وارد نماز با امام �
شود كه زما� به امام برسد كه او در قيام يا ر�وع باشد. سپس ر�عت زما� برای او �اسبه �

 خواند.های را كه نرسيده است، �امام سالم داد، ر�عتهناگ� كه 
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خواند. اگر اگر وارد مسجد شد و هنوز نماز اقامه �شده بود، نماز سنت قبليه را �
 خواند.نمازی بود كه سنت قبليه نداشت، قبل از اينكه بنشیند، نماز حتيت مسجد را �

م كردن برای اقامه شدن نماز، به حرمت جايز نیست با ناگه كردن به ساعت يا ِاِهم ِاهِ 
 مسجد جتاوز كند.

ی امام برای كسا� كه سنت است كه امام و منفرد به سمت ُسرته نماز خبوانند، و سرته
 خوانند ن� سرته است.�شت رسش نماز �

 
 دهد، نه كمرت و نه بیشرت، وها�ش قرار �ی ب� شانهی ب� دو پا�ش را همانند فاصلهفاصله

 كند.ب�ون پاها�ش را راست �
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و » اهللا أ�رب « گو�د: ها، �بعد از اينكه رشوط نماز را به جا آورد، همراه با باال آوردن دست

-ها باال �ها را در اين هناگم به هم چسبانده و دستش را تا راست شانه يا گوشانگشتان دست

 گ�د.برد و كف دستش را ن� به سمت قبله �

 
 بندد.گذارد يا �س دست راستش را بر �شت دست چپ و مچ و ساعد آن �سپ
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 كند.دوزد و به اطراف توجه ن�ناگهش را به �ل سجده � -

 
سپس مستحب است كه فقط در ر�عت اول، بعد از ت�ب�ة االحرام، داعی استفتاح را  -

از رسول اهللا ص� اهللا عليه  هك استفتاح اين است كه هر بار ي�ى از داعهایخبواند، و بهرت 
 وسلم ثابت است را خبواند.

 ».أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم « خواند: سپس استعاذه � -

 ».گو�د: ( �سم اهللا الرمحن الرحيم سپس �سم اهللا � -

 خواند.سپس فاحته را اكمل و مرتب با حر�ت و لكمات و حروف و آيا�ش � -

خواند و فقط در ر از قران را كه میرس باشد بدون استعاذه �هر مقدامستحب است سپس  -
 گو�د.ها، �سم اهللا �اول سوره

اهللا « برد، باال برده و در حاىل كه سپس دستا�ش را همان گونه كه در ت�ب�ة االحرام باال � -
 رود.گو�د، به ر�وع ��» أ�رب 

كند، بر زانوها�ش قرار داده و رس خود را  در ر�وع، دستا�ش را بدون اينكه آرنج خود را خم -
و » سبحان ر� العظيم « واجب است در ر�وع يک بار بگو�د  دهد ودر موازات كمرش قرار �

 اضافه گفنت آن، مستحب است
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ها تا سپس همراه با باال آمدن از ر�وع و قبل از اينكه اكمال با�ستد، با باال آوردن دست
 ».سمع اهللا ملن محده « گو�د: ها، �ها يا شانهمقابل گوش

و مستحب است الفاظ ديگری كه » رَ�نا و لک احلمد « گو�د: زما� كه اكمال ا�ستاد، �
 وارد است را ن� بگو�د.

ها، ت�ب� گفته و بر هفت عضو خود يع�: پیشا� و بي� و سپس بدون باال بردن دست
 كند.ده �كف دو دست و دو زانو و كف انگشتان پا، سج

ها را از ش�م و ساق خود دور كرده و ساعد در سجده، بازوهای خود را از پهلوها، و ران
 گ�د.خود را از زم� باال �
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و مستحب است اوراد » سبحان ر� األىلع « در سجده واجب است يک بار بگو�د: 

ند هر داعی توااند را ن� اگر خواست خبواند و �ديگری كه در سجده وارد شده

 اند.خواست در سجده ب�ند، و بهرت است داعهای كند كه در سنت وارده شده

سپس ت�ب� گفته و بر روی پای چپ خود �شسته و پای راست را بصورت عمودی 

-دهد و كف انگشتان پای راست را بر زم� و انگشتا�ش را رو به قبله قرار �قرار �

ی جاهای گذارد. اين طرز �شسنت در همهخر ران �دهد، و كف دستان خود را ن� بر آ

در نماز كه بايد بنشیند، اين گونه است، جز در �شهد اخ� در نمازهای سه و چهار 

 دهد.�شیند و پای چپ خود را ز�ر پای راست قرار �ر�عىت كه به حالت تََورُّک �
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 كند.ی اول، سجده �سپس ت�ب� گفته و مانند سجده

خ�د و همان اكرهای را كه در ر�عت اول ب� گفته و برای ر�عت دوم بر �سپس ت�

دهد. با اين تفاوت كه در ر�عت دوم، ت�ب�ة اإلحرام و داعی ا�ام داد، ا�ام �

 استفتاح وجود ندارد.

 �شیند.ی دوم در ر�عت دوم برخاست، برای �شهد �هناگ� كه از سجده

اره كرده و نوک انگشت وسط و انگشت شصت را به هم در �شهد، با انگشت سّبابه اش

 دهد.چسباند، و در هناگم داع در �شهد، انگشت سبابه را حر�ت ��

 خواندن �شهد واجب است و بايد آن را خبواند.
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اگر نماز دو ر�عىت باشد، در �شهد، صلوات ابراهي� فرستاد و از چهار چ� به اهللا پناه 

ُعوُذ بَِك ِمْن اللَُّهمَّ برد: ( �
َ
، َوأ َقرْبِ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب ال

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوأ

َ
إِ�ِّ أ

َمَماِت 
ْ
َمْحيَا َوال

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن فِتَْنِة ال

َ
اِل، َوأ جَّ َمِسيِح ادلَّ

ْ
: پرورداگرا به تو از عذاب  فِتْنَِة ال

-ی مسيح دجال پناه �برم، و به تو از فتنهه �برم، و به تو از عذاب قرب پناجهنم پناه �

برم )، و هر داعی ديگری كه دوست دارد، ی زندىگ و مرگ پناه �برم، و به تو از فتنه

كند. اما بهرت اين است داعی كند كه در سنت آمده است و همراه با آن، بگو�د: ( �

ِرَك وَُشْكِرَك وَُحسْ 
ْ
ِع�ِّ ىلَعَ ِذك

َ
 ). ِن ِعبَاَدتَِك اللَُّهمَّ أ

 
دهد و فقط رس خود را بدون حر�ت دادن شانه، به سپس دو سالم از سمت راست و سمت چپ خود �

چرخاند، بدون اينكه رس خود را به پاي� يا باال بربد يا اينكه با دستا�ش اشاره سمت راست و چپ �

 كند.
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خ�د. ابلته خواندن صلوات ابراهي� در اول بر �اگر نماز سه يا چهار ر�عىت باشد، بعد از خواندن �شهد 
 �شهد، مستحب است.

�شیند، و اگر چهار ر�عىت ت�ب� گفته و ر�عت سوم را خوانده و اگر نماز سه ر�عىت است، برای �شهد �
 �شیند.خواند و سپس برای �شهد اخ� �است، ر�عت چهارم را ن� �

ُعوُذ بَِك ِمْن برد: ( خواند، و از چهار چ� به اهللا پناه ���شهد را خوانده و صلوات ابراهي� را 
َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ُعوُذ بَِك 
َ
اِل، َوأ جَّ ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَْمِسيِح ادلَّ

َ
، َوأ َقرْبِ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب ال

َ
ِمْن فِتْنَِة الَْمْحيَا  َعَذاِب َجَهنََّم، َوأ

ی برم، و به تو از فتنهبرم، و به تو از عذاب قرب پناه �را به تو از عذاب جهنم پناه �: پرورداگ َوالَْمَماِت 
برم )، و هر داعی ديگری كه دوست دارد، ی زندىگ و مرگ پناه �برم، و به تو از فتنهمسيح دجال پناه �

ِع�ِّ ىلَعَ ِذْكِرَك �د: ( كند. اما بهرت اين است داعی كند كه در سنت آمده است و همراه با آن، بگو�
َ
اللَُّهمَّ أ

 ). وَُشْكِرَك وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك 

 ی بعد از نماز، برا�ش مستحب است.خواند، خواندن اذاكر واردهاگر نماز فرض �

 ».استغفر اهللا، استغفر اهللا، استغفر اهللا، ا� انت السالم و منک السالم، تبار�ت يا ذا اجلالل و اإلكرام « 

-گو�د كه مجعا �و هر كدام را ىس و سه مرتبه �» سبحان اهللا، و احلمد�، و اهللا أ�رب « گو�د: پس �س

ال � إال اهللا وحده ال رش�ک هل، هل امللک و هل احلمد، و هو ىلع لك « شود نود و نه مرتبه، و صدم را با گفنت: 
 رساند.به پايان �» ىشء قدير 

َماَواِت َوَما د: ( خوانسپس آيت الكرىس � ُ َما يِف السَّ
َ

 نَْوٌم هل
َ

ُخُذُه ِسنٌَة َوال
ْ
 تَأ

َ
َقيُّوُم ال

ْ
يَحُّ ال

ْ
 ُهَو ال

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ُ ال ا�َّ

 ِ�ُ 
َ

يِْديِهْم َوَما َخلَْفُهْم َوال
َ
 بِإِْذنِِه َ�ْعلَُم َما بَْ�َ أ

َّ
ي �َْشَفُع ِعنَْدُه إِال ِ

َّ
رِْض َمْن َذا اذل

َ ْ
  يُطونَ يِف األ

َّ
ٍء ِمْن ِعلِْمِه إِال �يَِشْ

َعِظيمُ 
ْ
َعِ�ُّ ال

ْ
 َ�ئُوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو ال

َ
رَْض َوال

َ ْ
َماَواِت َواأل ی اخالص را )، سپس سوره بَِما َشاَء وَِسَع ُكرِْسيُُّه السَّ

َحٌد (. �سم اهللا الرمحن الرحيمخواند: ( �
َ
ُ أ َمُد (١قُْل ُهَو ا�َّ ُ الصَّ ْ () ٢) ا�َّ ُ ٣لَْم يَِ�ْ َولَْم يُودلَ

َ
) َولَْم يَُ�ْن هل

َحٌد (
َ
 )،  )٤ُكُفًوا أ

َفلَِق ( �سم اهللا الرمحن الرحيمی فلق: ( و سوره
ْ
ُعوُذ بَِربِّ ال

َ
) َوِمْن رَشِّ اَغِسٍق إَِذا ٢) ِمْن رَشِّ َما َخلََق (١قُْل أ

ُعَقِد (٣َوقََب (
ْ
اثَاِت يِف ال  )،  )٥َوِمْن رَشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد ( )٤) َوِمْن رَشِّ انلَّفَّ

ُعوُذ بَِربِّ انلَّاِس ( �سم اهللا الرمحن الرحيمی ناس: ( و سپس سوره
َ
ِ انلَّاِس (٢) َمِلِك انلَّاِس (١قُْل أ

َ
) ِمْن ٣) إِهل

َنَّاِس (
ْ
ْوَْسَواِس اخل ي يُوَْسوُِس يِف ُصُدوِر انلَّاِس (٤رَشِّ ال ِ

َّ
نَّ ٥) اذل ِ

ْ
 ). )٦ِة َوانلَّاِس () ِمَن اجل
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 های مهم:ن�ته

قبال ذكر شد كه ي�ى از رشوط صحت نماز، پوشاندن عورت است كه در نماز واجب 

است. نمازگزار بايد مواظب باشد تا عور�ش در اثنای نماز پيدا �شود كه به اين خاطر، 

 نمازش باطل شود.

 
د، مرشوع اين است كه سمت خوانزما� كه فقط يک نمازگزار همراه با امام نماز �

راست او با�ستد، و قوزک پاها�شان مساوی ي�ديگر باشد، نه از امام جلوتر با�ستد و 

 ا�ستد.ی نمازگزاران �تر، و هم� طور در كنار بقيهنه عقب
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تعداد  وقت ح�م اسم

 ر�عت

 صفت

در وقت نماز  فرض نماز مجعه

 ظهر

نماز مجعه جهری بوده، و به صورت  دو ر�عت

-یشرت خوانده �مجاعت با سه نفر يا ب

 شود.

فرض  نماز كسوف

 كفايه

نماز كسوف جهری بوده و در هر  دو ر�عت هناگم خسوف

 ر�عت، دو ر�وع دارد.

سنت  نماز وتر

 مو�ده

از بعد عشاء 

 تا فجر

از يک 

ر�عت تا 

يازده 

 ر�عت

 يا:

 يک ر�عت است.-

سه ر�عت متصل كه فقط در �شهد  -

-�شیند، يا اينكه دو ر�عت �آخر �

دهد، و سپس يک اند و سالم �خو

 خواند.سالم �

پنج ر�عت است كه فقط در ر�عت  -

 �شیند.پنجم برای �شهد �

هفت ر�عت است كه فقط در ر�عت  -

 :ی از نمازها�ترص
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 �شیند.هفتم برای �شهد �

نه ر�عت است كه در در�عت هشتم  -

برای �شهد �شسته و بدون اينكه سالم 

خ�د، و در دهد، برای ر�عت نهم بر �

-عت نهم به �شهد �شسته و سالم �ر�

 دهد.

خواند و در دو ر�عت دو ر�عت � -

 خواند.آخر يک ر�عت �

ی قبلّيه

 صبح

سنت 

 مو�ده

قبل از نماز 

 صبح

در ر�عت اول سوره اكفرون و در ر�عت  دو ر�عت

 خواند.دوم سوره اخالص �

چهار ر�عت  سنت سنت ظهر

قبل و دو 

ر�عت بعد از 

 ظهر

 دو ر�عت جدااگنه دو ر�عت ٤/٢

بعد از نماز  سنت سنت مغرب

 مغرب

در ر�عت اول سوره اكفرون و در ر�عت  دو ر�عت

 خواند.دوم سوره اخالص �

بعد از نماز  سنت سنت عشاء

 عشاء

  دو ر�عت

 از دو تا ده از بعد نماز  سنت تراو�ح



 
 

 ١٣٧ 

درس يازدهمرشح   
 ر�عت عشاء تا فجر

حتيت 

 مسجد

هناگم وارد  واجب

شدن به 

مسجد و قبل 

 �شسنت از

  دو ر�عت

از باال آمدن  سنت نماز چاشت

خورشيد تا 

 قبل از زوال

از دو تا 

هشت 

 ر�عت

 

نماز 

 استخاره

در هر وقىت  سنت

 خبواهد

 خواندقبل از سالم، داعی استخاره � دو ر�عت

نماز 

 استسقاء

هناگم 

نياز، 

سنت 

 است

بعد از باال 

آمدن خورشيد 

ی به اندازه

 يک ن�ه

نماز عيد هفت بار ت�ب� در مانند  دو ر�عت

ر�عت اول همراه بات�ب�ة االحرم، و 

پنج ت�ب� در ر�عت دوم بدون 

 ت�ب�ة االنتقال.

بعد از باال  سنت نماز دو عيد

آمدن خورشيد 

ی به اندازه

 يک ن�ه

دو ر�عت 

و دو 

 خطبه

هفت بار ت�ب� در ر�عت اول همراه 

بات�ب�ة االحرم، و پنج ت�ب� در 

 بدون ت�ب�ة االنتقال.ر�عت دوم 

 

 



 
 

 ١٣٨ 

درس يازدهمرشح   

 :مطلق اوقات ن� از خواندن نوافل

 ن�ه باال بيايد. یاز فجر تا زما� كه خورشيد به اندازه – ١

 از نماز عرص تا غروب. – ٢

 از باال آمدن خورشيد در دل آسمان تا هناگم زوال. – ٣

 



 
 

 ١٣٩ 

درس يازدهمرشح   

 

 

 

 رشوط نماز چندتاست؟ – ١

 هشت:  يازده:  نه: 

 خواند:رشط اسالم در رشوط نماز، اشتباه است؛ ز�را كىس جز مسلمان، نماز ن� - ٢

 غلط:   صحيح:

 تمي� همان بلوغ است: – ٣

 غلط:  صحيح: 

 شود:رفع َحَدث شامل بدن و ماكن و بلاس � – ٤

 ط:غل  صحيح: 

 �است خوک، �است ........ است: – ٥

 متوسطه:   مغلّظه:

 م� به خاطر اينكه بايد بعد از خروجش غسل كرد، �س است: – ٦

 غلط:   صحيح:

 و غسل وجود ندارد:» پاشيدن آب«فر� ب� نضح  – ٧

 غلط:   صحيح:

 مردارها همه �س هستند: – ٨

 سواالىت در مورد نماز:



 
 

 ١٤٠ 

درس يازدهمرشح   
 غلط:   صحيح:

 كند:های جديد غ� از خاک كفايت �ر چ�ی از پاک كنندهبرای پاک كردن �است سگ، ه – ٩

 غلط:   صحيح:

رود. گر�ه برای برىخ مردم آيد و �چ�ی كه حذر از آن سخت است، چ�ی است كه �سيار � – ١٠

 ای ديگر، �ست است:پاک و برای عده

 غلط:   صحيح:

 چ�ی كه نفس سائله ندارد، نفس همان روح است: – ١١

 غلط:   صحيح:

 ها ....... است:خون باىق مانده در رگ – ١٢

 طاهر:   �س:

 تعداد ار�ن نماز چندتاست: – ١٣

 هشت:  نه:  چهارده:

 ها (رفع ايلدين) است:ت�ب�ة اإلحرام همان باال بردن دست – ١٤

 غلط:   صحيح:

 ی سهو به جای آورد:اگر ر�� را سهوا ترک كند، فقط بايد سجده – ١٥

 غلط:   صحيح:

 تعداد واجبات نماز چندتاست: – ١٦

 نه:  چهارده:   هشت:



 
 

 ١٤١ 

درس يازدهمرشح   
گو�د: (سّبوح قّدوس رّب املالئ�ة والّروح)، زما� كه آاگه باشد گفنِت يک بار در سجده � – ١٧

 (سبحان رّ� اهللا األىلع) واجب است، نمازش باطل است:

 غلط:  صحيح: 

 بر �شت دست چپ و مچ و ساعد ببندد:در نماز، مرشوع است كه كف دست راست خود را  -١٨

 غلط:   صحيح:

شوند و ن� در هر قرائت جهری در دو ر�عت اول در نمازهای فرىض است كه در شب خوانده � – ١٩

 نمازی مانند نماز دو عيد كه اجتماع عمو� برای آن مرشوع است:

 غلط:   صحيح:

 تعداد مبطالت نماز چندتاست: – ٢٠

 :چهارده   نه:   هشت:

 تورُّک در �شهد ...... است: – ٢١

 هر دو مورد:   دوم:   اول:

 است:» ...... ر�نا لک احلمد والشكر«به » والّشكر«اضافه كردن لفظ  – ٢٢

 حرام:  مستحب:   جايز:

 گفنت: (رّب اغفر ىل و لوادلّی) در ب� دو سجده ....... است: – ٢٣

 مكروه:   حرام:   جايز:

 دو آرنج بر روی زم� ........... است: در سجده، گذاشنت – ٢٤

 مكروه:  مستحّب:   حرام:



 
 

 ١٤٢ 

درس يازدهمرشح   
 ی سهود چندتاست:تعداد اسباب سجده – ٢٥

 چهار:   سه:   دو:

 كند:شک بعد از ا�ام فعل، تاث�ی ندارد، و همچن� است اگر �سيار شک � – ٢٦

 غلط:   صحيح:

اظبت بر آن در سفر، و دراز كشيدن اص و مونماز سنت فجر در فضيلت و ختفيف و قرائت خ – ٢٧

 ، از ديگر نمازهای رواتب متمايز است:بعد از فراغت از آن

 غلط:   صحيح:

 ح�م هر يک از مسائل ز�ر را بيان �ن: – ٢٨

 ح�م مسأهل

  د:ده�به دين را دشنام  نماز كىس كه

  نماز شخص مست:

  نماز كىس كه مرض آلزايمر دارد:

  ی كوچک:نماز چبه

  ز روی فراموىش، بدون وضو نماز خبواند:ا

  از روی فراموىش، با بلاس �س نماز خبواند:

  ادرار اگو:

  ادرار الكغ:



 
 

 ١٤٣ 

درس يازدهمرشح   
  ها�ش پيداست:در حاىل نماز خبواند كه ران

از روی فراموىش، قبل از دخول وقت نماز 

 خبواند:
 

  نماز در هواپيما:

  نيت نماز فرىض را كند كه وقتش است:

  ته نماز خبواند:�شس

  فاحته را فراموش كند:

  به امام در حالت ر�وع برسد:

  �رس�ع در نماز:

  بعد از نماز �سيار شک كند:

  بعد از احرام، شک در وضو كند:

  سهوا يک ر�وع بیشرت كند:

  ت�ب�ة االحرام را ترک كند:

  �شهد اول را ترک كند:

  �شهد آخر را ترک كند:

 ا سه ر�عت خوانده يا چهار شک كند آي



 
 

 ١٤٤ 

درس يازدهمرشح   
 ر�عت:

  بعد از نماز، شک كند:

  در اثنای نماز، شک كند:

  سهو، دچار سهو شود: سجده در

  از روی فراموىش در نماز حرف بزند:

نماز خوانده در حاىل كه عور�ش پيدا بوده، 

 اما فقط بعد از نماز متوجه شده:
 

وضو گرفنت در خانه قبل از خروج برای 

 ز:نما
 

  خر�د و فروش در مسجد:

  تبديل ارز در مسجد:

  در �شهد اخ� به امام برسد:

  سرته در نماز:

  اتلفات �م در نماز:

  اتلفات ز�اد در نماز:

  خواندن نماز با رسعت:



 
 

 ١٤٥ 

درس يازدهمرشح   
  صلوات ابراهي� در �شهد:

  سخن گفنت در نماز:

  حر�ت در نماز:

  فراموش كردن فاحته:

  نماز مجعه:

  وتر:

  حتيت مسجد:

 فرق ب� رشط و ر�ن و واجب و سنت را ذكر �ن: – ٢٩

 س واجب كنر  رطش

    

    

    

    





 
 

 ١٤٧ 

درس دوازدهم رشح  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشح بعىض از رشوط:

: گفت: ( ح�م را با آن همراه كند، يع� نيت كند كه آن را قطع ن�ند تا اينكه به طور اكمل وضو بگ�د. )
 معنا�ش اين است كه نيت از اول تا آخر وضو استمرار داشته باشد.

گفت: ( چ�ی كه وضو را باطل كند، نباشد )، يع�: وضو نگ�د در حاىل كه مشغول خوردن گوشت شرت است 
يا مثال در حال ادرار كردن است. بلكه بايد قبل از رشوع وضو، چ�ی كه مبطل وضوست، وجود نداشته 

 نباشد.

( قبل از وضو خود را با آب يا سنگ تم� كردن )، وضو گرفنت هناگ� كه به خاطر خارج شدن باد يا  گفت:
 خوابيدن يا خوردن گوشت شرت باشد، از اين رشط مستث� است.

 درس دوازدهم

 رشوط وضو

 وضو دارای ده رشط است:

 – ٤                  تمي�.                          – ٣عقل.                        – ٢اسالم.                               – ١

 ادامه داشنت نيت تا اتمام وضو – ٥نيت.                                                     

 چ�ی كه وضو را واجب كند، نباشد. – ٦

 قبل از وضو، خود را با آب يا سنگ تم� كردن. – ٧

 اشد.بوده و مباح بو طاهر كننده گ�د، طاهر آىب كه با آن وضو � – ٨

 شود.هر چ�ی كه مانع از رسيدن آب به پوست �ازالت  – ٩

 در مورد كىس كه دائم احلََدث است، داخل شدن وقت نماز ن� رشط است. – ١٠

 



 
 

 ١٤٨ 

درس دوازدهم رشح  

گ�د، طاهر بوده و مباح باشد )، يع�: با آب �س يا آىب كه گفت: ( آىب كه با آن وضو �
 غصب شده است، وضو نگ�د.

شود )، مثل مخ� يا الک � گفت: ( پاک كردن هر چ�ی كه مانع از رسيدن آب به پوست
 شود.ناخن، ز�را مانع از رسيدن آب به آن عضو �

  

 سن فطرت:

 های فطرت:از سنت

 ختنه كردن: برای مردان واجب و برای زنان، در صور� كه به آن احتياج پيدا كند، سنت – ١
 است.

: رشماگهی زائد اطرف تراشيدن موكوتاه كردن سبيل، و ناخن، و كندن موی ز�ر بغل، و  – ٥تا  ٢
وقت برايمان تعي� شد كه در كوتاه كردن سبيل و «از أ�س رىض اهللا عنه روايت است كه گفت: 

ناخن و كندن موی ز�ر بغل و موهای اطراف آلت تناس�، بیشرت از چهل روز، آن را ترک 
 نتيجه اينكه شا�سته نیست اين امور بیشرت از چهل روز به تاخ� انداخته شوند.». نيمن�

 رها كردن ر�ش: واجب است، و تراشيدن آن ي�ى از گناهان كب�ه است. – ٦

هاست. ح�م آن، سنت و مسواک زدن: استمعال چوب اراک و امثال آن برای نظافت دندان – ٧
از و وارد شدن به خانه و قرائت قرآن و بلند شدن از خواب همیشه مو�د است و هناگم وضو و نم

 و مرگ و تغي� بوی دهان بهرت است زده شود.
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درس س�دهم رشح  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس س�دهم

 
 های وضوفرض

 وضو دارای شش فرض است:

 شسنت صورت، كه مضمضه و استنشاق جز� از آن است. – ١

 ها به همراه آرنج.شسنت دست – ٢

 ها ن� جز� از آن هستند.ی رس كه گوشمسح همه – ٣

 شسنت پاها به همراه قوزک. – ٤

 ترتيب. – ٥

 مواالت. – ٦

ها و پاها، مستحب است. همچن� مضمضه ( آب در دهان سه بار شسنت صورت و دست

) ن� مستحب است سه بار  باال كشيدن آب در بي� سپس اخراج آنگرداندن ) و استنشاق ( 

مسح رس مستحب نیست؛ ا�ام شود. اما يک بار شسنت آنها، فرض است. اما ت�رار كردن 

 كند.چنان كه احاديث صحيح بر آن داللت �

 

مواالت: اين گونه است كه وضو گ�نده شسنت يک عضو را آن قدر به تاخ� نیندازد كه عضو 

 قب� كه آن را شسته است، خشک شود.



 
 

 ١٥٠ 

 رشح درس چهاردهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس چهاردهم

 مبطالت وضو
 شش چ� مبطل وضو هستند:

 هر چ�ی كه از دو راه عقب و جلو خارج شوند. – ١

 بدن خارج شود.كه به مقدار ز�اد از  هر چ�ی �ىس – ٢

 زايل شدن عقل به سبب خواب يا غ�ه. – ٣

ای ميا�شان باشد، چه از جلو باشد و چه ملس كردن رشماگه با دست بدون اينكه پرده – ٤
 از عقب.

 خوردن گوشت شرت. – ٥

 . –ارتداد  –برگشنت از اسالم  – ٦

 ی مهم:ن�ته

كند. اين نظر اكرث اهل علم است. ز�را اين است كه وضو را باطل ن�غسل ميت، صحيح 
ديل� برای آن وجود ندارد. اما اگر دست شخص غسل دهنده بدون هيچ مانىع به رشماگه 

شود. واجب بر او اين است كه رشماگه ميت را ملس ميت برخورد كند، وضو بر او واجب �
 ن�ند مگر اينكه چ�ی حايل باشد.

كند. چه اين اكر از روی شهوت و يا بدون ملس زن، مطلقا وضو را باطل ن� همچن�
تر�ن قول از ب� دو قو� كه در ميان علما وجود دارد، تا زما� كه شهوت باشد، در صحيح

شود؛ ز�را رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم برىخ از او چ�ی خارج �شود، وضو باطل ن�
 خواند.ون اينكه وضو بگ�د، نماز �بوسيد و سپس بدزنا�ش را �

َمْستُُم النَِّساءَ ی اهللا تعاىل: ( اما فرموده
َ

ْو ال
َ
تر�ن قول از : يا زنان را ملس كرديد )، در صحيح أ

ب� دو قو� كه در ميان علما وجود دارد، منظور از آن مجاع و همخواىب است. اين قول ابن 
 خلف است.عباس رىض اهللا عنهما و گرو� از سلف و 

 



 
 

 ١٥١ 

 رشح درس چهاردهم
 

 

 

 

 

 

 

 رشح برىخ از مبطالت وضو:

گفت: ( هر چه از دو راه خارج شود )، مطلقا: مثل ادرار و مدفوع و م� و مذی و وذی و 

 باد و سنگ و خون و كرم و حيض و نفاس.

گفت: ( هر چ�ی زشت و �ىس از كه بدن خارج شود. )، راجح اين است كه مبطل 

 جنس ادرار و مدفوع باشد.وضو نیست مگر اينكه از 

گفت: ( زايل شدن عقل به سبب خواب يا غ�ه )، خواب در ذات خود، مبطل وضو 

ی خروج باد است. بنا بر اين اگر نیست. بلكه به اين خاطر مبطل وضو است كه مظنه

 كند چ�ی از او خارج �شده است، مبطل وضو نیست.احساس �

اشد، چه از جلو باشد ای ميا�شان باينكه پردهگفت: (ملس كردن رشماگه با دست بدون 

: شيخ االسالم ابن تيميه رمحه اهللا وضو را بعد از ملس رشماگه، مستحب  )و چه از عقب

 داند، نه واجب.�



 
 

 ١٥٢ 

 رشح درس چهاردهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �ترص صفت وضو به صورت تصو�ری:

 .�سم اهللا بگو�دوقىت كه نيت وضو كرد، مرشوع است كه 

 ر�زد.ستش بر روی دستش آب �شو�د. با دسپس دستا�ش را سه بار �

سپس با دست راست يک مشت آب برداشته و با گرداندن آن در دها�ش و سپس بازگرداندن، 

-اش كرده و در حاىل كه انگشت سبابه و شصت را روی بي�كند. سپس آب را در بي�مضمضه �

 كند.كند. اين اكر را سه مرتبه ت�رار �اش گذاشته، با فشار، آن را خارج �

شو�د. صورت از حلاظ طو�، از جای كه موها رو�يده است رشوع شده سپس صور�ش را سه بار �

 شود.و تا آخر چانه ادامه دارد. از حلاظ عرىض ن� ما ب� دو گوش، صورت حساب �

 شو�د.شو�د. اول دست راست، و سپس دست چپ را �ها را تا آرنج، سه بار �سپس دست

 گرداند.برد و سپس بر�كند؛ دو دستش را از جلوی موها تا �شت رس �ح �سپس بر رسش مس

 كند.سپس انگشت سبابه را داخل سوراخ گوش كرده و آن را مسح �

 شو�د.سپس دو پا را تا قوزک، سه بار �

 



 
 

 ١٥٣ 

 رشح درس چهاردهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 ١٥٤ 

 رشح درس چهاردهم
 

 

 
 

ُ وَْحدَ «گو�د: بعد از فارغ شدن از وضو �  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

ْن ال
َ
ْشَهُد أ

َ
نَّ أ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ

َ
�َك هل  رَشِ

َ
ُه ال

ِر�نَ  ُمتََطهِّ
ْ
ِ� ِمَن ال

ْ
ابَِ� َواْجَعل ِ� ِمَن اتلَّوَّ

ْ
ُ اللَُّهمَّ اْجَعل

ُ
ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل  ».ُ�َمَّ

 

 ح�م شسنت عضوی بیشرت از حد مرشوع:

شسنت ز�ادتر از حد مرشوع در وضو جايز نیست. مانند اينكه خبواهد هر عضوی را 

بیشرت از سه بار �شو�د، يا باالتر از آرنج دست يا باالتر از قوزک پا را �شو�د، يا گردن را 

 مسح كند.

 



 
 

 ١٥٥ 

 رشح درس چهاردهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلاق برىخ مسائل كه متعلق به ار�ن اسالم است.

 

 تيّمم:: اوال: طهارت

ی آب در هناگ� است كه استعمال آب در اعضای طهارت يا در برىخ از جايگز�ن طهارت به وسيله

، به خاطر عدم وجود آب يا ترس از استفاده از آن به خاطر رضر، اماكن پذير نیست، كه در اين آنها

 گ�د.موقع، خاک جای آب را �

 روش تيمم:

دو  با كف زند وگو�د. سپس يک بار دستش را به زم� �اول نيت تيمم كرده، سپس �سم اهللا �

 كند.مسح ، صورت و �شت دست خود را تا مچ دستش

 



 
 

 ١٥٦ 

 رشح درس چهاردهم
 

 

 

 

 

 

باز كردن انگشتان هناگم رض�ه زدن به زم� و خالل كردن انگشتان هناگم مسح دست، 

 مرشوع نیست.

 
 

 روش غسل واجب:

ی بدن و هر چه كند. سپس �سم اهللا گفته، و بعد از آن همهاول نيت غسل و رفع جنابت �
 ند.كشو�د و مضمضه و استنشاق �ز�ر موهای �م �شت و پر �شت است را با آب �

رس خود شو�د. بعد وضو گرفته و سنت در غسل: اول رشماگه را شسته، سپس دستا�ش را �
شو�د. در آخر . سپس قسمت راست بدن و بعد قسمت چپ را �را تا ته موها�ش � شو�د

 شو�د.پاها�ش را �

 موجبات غسل:

 جنابت: با خارج شدن م� به خاطر ذلت يا غ�ه، يا با همخواىب. – ١

 .و نفاس خارج شدن خون حيض – ٢

 مرگ در غ� شهادت. – ٣

 مسلمان شدن اكفر. – ٤

 



 
 

 ١٥٧ 

 رشح درس چهاردهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �رشوط مسح بر خف

آنها را بر طهارت پوشيده باشد. يع� پاها�ش 

 را در هناگم وضو، شسته باشد.

 دو خف يا جوراب، طاهر باشند.

مسح آنها در هناگم حدث اصغر باشد، نه در  اغلِب عضو را بپوشاند.

هناگم جنابت يا وقىت كه به هر علىت، بايد 

 غسل كند.

) ٢٤مسح در وقىت باشد كه رشاع تعي� شده، كه اين وقت برای شخص حارض، يک شبانه روز ( 

) ساعت است، و وقت آن از اول� مسح بعد از ىب وضو ٧٢ساعت، و برای مسافر، سه شبانه روز (

 شود.اغز �شدن آ

 كيفيت مسح بر خف�: 

شود، قسمت دستش را از نوک انگشتان پا تا ساق ب�شد. يع�، آن قسمىت كه مسح �
كشد و با دو دست، هر دو پا مسح باالی خف است. دستش را از انگشتان تا ساق پا �

كند و در همان حلظه، با دست چپ، ست راست، پای راست را مسح �شود. يع� با د�
-ها را با هر دو دست در يک حلظه مسح �نمايد، همان طور كه گوشپای چپ را مسح �

 كند؛ چون سنت اين گونه آمده است.

 مسائ� متعلق به مسح:

 شود.ل ن�اگر مدت مسح تمام شد يا خف ب�ون آورده شد، طهارت باىق ماند و باط – ١

 .سوراخ شده و يا خف نازک كه پوست در آن نمايان � شود جايز است مسح بر خف – ٢



 
 

 ١٥٨ 

 رشح درس چهاردهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجت:آداب قضای ح
 مستحب است:

�سم اهللا، ا�ّ إّ� أعوذ بک من «وقىت وارد خال شد: پای چپ را اول بگذارد، و بگو�د: 
 ».اخلبث و اخلبائث

 ».غفرانک«شود، اول پای راست را ب�ون گذارد، و بگو�د: و وقىت از آن خارج �

ضای باز است، واجب است كه حتما �شت ديوار يا هر چ� ديگری پناه گ�د، يا اگر در ف
 به جای دوری برود.

 جايز نیست:

-كه در مس� يا در �ل جلوس مردم يا ز�ر درختان ثمر دار يا در جای كه مردم اذيت �
 شوند، و يا در آب راكد، قضای حاجت كند.

 در هناگم قضای حاجت، رو به قبله يا به آن �شت كند.

 رشماگه خود را با دست راست بگ�د.

 ذكر كند.اهللا تعاىل را 

كند كه كند، و يا با سنگ اين اكر را �وقىت حاجتش را قضا كرد، خود را با آب تم� �
 شود. رشوط استجمار:به آن استجمار گفته �

 سه بار مسح كند و همه را در يک جا ن�شد.

آن را پاک كند. يع� وقىت سنگ يا پارچه را به �ل كشيد، سنگ يا پارچه خشک 
 بازگردد.

ار با چ�ی �س يا چ�ی كه �رتم باشد، مثل طعام، يا با استخوان و مدفوع استجم
 حيوانات، نباشد.

ا�ستاده ادرار كردن جايز است، به رشىط كه از پاشيده �شدن قطرات ادرار بر بدن يا 
پيامرب ص� اهللا عليه وسلم به ز�اهل «بلاسش در امان باشد، و ن� عور�ش كشف �شود. 

 متفق عليه.». و ا�ستاده ادرارا فرمود دا� قو� رفته،



 
 

 ١٥٩ 

 رشح درس چهاردهم
 
 

 

 تعداد رشوط وضو چندتاست؟ –١

 هشت:   ده:   نه:

 های وضو:فرض - ٢

 مورد قبل، همراه با ترتيب و مواالت:   اعضای چهاراگنه هستند:

 تعداد نواقض وضو چندتاست؟ – ٣

 هشت:   پنج:   شش:

 كدام يک ناقض وضو هستند: – ٤

 صدای ش�م:   گوشت غزال:   گوشت شرت:

 باد:  

 ملس زن:   شسنت مّيت:    چرت:

 روش تيمم را بنو�سيد: – ٥

 

 

 روش غسل كردن را بنو�سيد: -٦

 

 سواالىت در مورد طهارت:



 
 

 ١٦٠ 

 رشح درس چهاردهم
 ح�م هر يک از مسائل ز�ر را بنو�سيد: – ٧

 حكم ھسألم
  تلفظ كردن نيت:

وضو بگ�د و نيت يک نماز با آن وضو را 

ب�ند. سپس بیشرت از يک نماز با آن وضو 

 خبواند:

 

رآن وضو بگ�د، سپس نماز برای قرائت ق

 خبواند:
 

  نيت را در اثنای وضو، قطع كند:

  قطع نيت بعد از وضو:

وضو بگ�د در حاىل كه مخ� روی ساقش 

 چسبيده:
 

  بعد از خوردن گوشت شرت، وضو بگ�د:

  با آب رسقىت، وضو بگ�د:

  قبل از استنجا يا استجمار، وضو بگ�د:

  برگ�د:برای مسح گوش، آب جديد 

  سه بار مسح كردن رس:



 
 

 ١٦١ 

 رشح درس چهاردهم
  وضو با شسنت هر عضو، يک مرتبه:

  سه بار شسنت هر عضو در وضو:

  شسنت دو دست در وضو:

  خالل كردن ر�ش:

  شسنت ب� انگشتان در وضو:

مسح كردن عضوی كه شستنش فرض 

 است:
 

  شسنت رس:

  داخل كردن دو دست در ظرف:

  وضو:اول شسنت عضو سمت راست در 

  بیشرت از سه بار شسنت هر عضو:

  شسنت ساق پا:

  نماز خواندن بعد از شنا:

نماز خواندن �س از غسل بدون گرفنت 

 وضو:
 



 
 

 ١٦٢ 

 رشح درس چهاردهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز�ت بر دو نوع است: دوم: ز�ت:

   
اول: ز�ت مال كه ر�ن سوم از ار�ن اسالم بوده 

و بر هر مسلمان، آزاد، كه مالک نصاب است، 

باشد، و هيچ ماىل ز�ت ندارد تا اينكه واجب �

به جز چ�ی كه از زم� يک سال بر آن بگذرد، 

خارج شود، و هر چ�ی كه تابع اصل است، 

نصاب، و سود جتارت، گذشت  ز�اده شدنمثل 

يک سالشان همان گذشت يک سال اصلشان 

 شود:است، و به چهار نوع تقسيم �

 

 

دوم: ز�ت بدن كه همان ز�ت فطر است. اين 

ز�ت بر هر مسلمان بزرگ و كوچک و مرد و 

 ای واجب است.ا بردهزن و آزاد ي

 

يک: نقد: طال و نقره 

و هر چه از پول نقد و 

ارز كه جايگز�ن 

-شامل � آنهاست را

 ٢٠شود. نصاب طال (

 ٨٥مثقال) معادل 

گرم و نصاب نقره 

درهم) معادل  ٢٠٠(

 گرم است. ٥٩٥

سه: هر چه از زم� 

رو�د كه منظور �

ها ها و ميوهدانه

 هستند.

دو: چهارپايا� كه 

بیشرت يا تمام سال را 

-از علف مباح، �

چرند. منظور از 

چهارپايان، شرت و اگو 

 و گوسفند هستند.

اكالهای جتاری كه 

شامل هر چ�ی است 

كه برای خر�د و 

 شود.فروش تهيه �

 



 
 

 ١٦٣ 

 رشح درس چهاردهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مستحق� ز�ت

 از نيازشان را ن� يابند، و ياشود كه نيازمند بوده و چ�ی . فقرا: به كسا� گفته � ١
 .اينكه نيازشان را كفايت ن� كند

شود كه نصف يا بیشرت از آن چ�ی كه كفايتشان كند را . مساك�: به كسا� گفته � ٢
يابند. مثال اگر خرج ساالنه را دوازده ميليون حساب كنيم، در اين مورد، فق� كىس �

شود گفته � است كه كمرت از شش ميليون دارد، يا اصال هيچ ندارد، و مسك� به كىس
رسد؛ ز�را به مسك� و فق� به شش ميليون يا بیشرت دارد، اما به دوازده ميليون ن�

دهيم كه برای خرج ي�سالشان اكىف باشد، چون فرِض ز�ت به ای ز�ت �اندازه
 صورت ساالنه است.

و  . اكرمندا� كه مسئول مجع آوری ز�ت هستند: كسا� هستند كه ز�ت را مجع كرده ٣
گمارد، و كنند و مسئول تقسيم آن هستند. آنها را و� امر به اكر �از آن �افظت �

-رشط نیست كه فق� باشند. بلكه حىت اگر ثروتمند ن� باشند، از ز�ت به آنها داده �
 شود.

روند اسالم بياورند، يا برای اينكه از رش ی قلوب: كسا� هستند كه اميد �. مولّفه ٤
 تر شود.دهند تا ايما�ش قویدهند، يا به او ز�ت �امان بمانند به او ز�ت �او در 

 . برداگن: شامل: ٥

 شود كه خود را از آقا�ش خر�ده است.ای گفته �أ: ُماكتَب: به برده

 ی مسلمان.ب: آزاد كردن برده

 ج: اس� مسلمان.

ء ز�ت مالش حساب كند، شامل ای كه آقا�ش او را آزاد كرده تا قيمت آن را جزاما برده
 شود.اين قسمت ن�

 . رضر ديداگن: شامل: ٦

 أ: كىس كه به خاطر اصالح ب� دو شخص يا گروه، مترضر شده است.

 ب: به خاطر خودش رضر كرده است.

 شود.اما جربان خسارت فق� به نيت ز�ت، ز�ت �سوب ن�

 



 
 

 ١٦٤ 

 رشح درس چهاردهم
 

 

 

 

 

 

 شود.حتياجات ديگری كه نياز دارند، �ها و ا. ىف سبيل اهللا: شامل �اهدين و سالح ٧

اش به اتمام رسيده. به مقداری . ابن سبيل: مسافری است كه در راه مانده و نفقه و توشه ٨
 شود.كه بتواند با آن به شهر خود بازگردد، ز�ت به او داده �

شخص  ها ن� جايز است، و جايز نیست كه ز�ت به غ� يادادن ز�ت به ي�ى از اين گروه
قادری داده شود كه دارای كسب و اكر است. همچن� ز�ت برای آل �مد كه شامل ب� 

آنهاست، جايز نیست. دادن ز�ت به كىس كه  –يع� برداگن آزاده شده  –هاشم و مواىل 
اش در هناگم واجب شدن ز�ت، بر آن شخص واجب است، ن� جايز نیست. دادن نفقه

ی تطوع به اينها و غ� اينها، جايز است. ل�ن، اما دادن صدقهز�ت به اكفر، جايز نیست. 
 تر است.صدقه هر چه نفع اعم يا خاصش بیشرت باشد، اكمل

 

 تعر�فات مهم:

اش اكمل شده باشد. به اين خاطر كه مادرش حامله بنت �اض: شرتی كه يک سالىگ
 شود.است، بنت �اض ناميده �

اكمل شده باشد. به اين خاطر كه مادرش هنوز ش� دارد، اش بنت بلون: شرتی كه دو سالىگ
 شود.بنت بلون ناميده �

اش اكمل شده باشد. و چون كه به سن جفت گ�ی رسيده است ِحّقة: شرتی كه سه سالىگ
 .به اين اسم ناميده � شود

ی هااش اكمل شده باشد. به اين خاطر كه در اين سن، دندانَجَذعة: شرتی كه چهار سالىگ
 افتند، به اين اسم ناميده شده است.جلو�ش �

 اش اكمل شده باشد.تَبيع يا تبيعه: اگوی كه يک سالىگ

 اش اكمل شده باشد.ُمِسنَّة: اگوی كه دو سالىگ

 



 
 

 ١٦٥ 

 رشح درس چهاردهم
 

 

حول: (گذشت يک  اموال:

 سال)

 مقدار ز�ت: نصاب:

به جدول دوم مراجعه  رشط است چهارپايان

 �ن

ول دوم مراجعه به جد

 �ن

هر چه از زم� 
 برو�د

 صاع ٣٠٠ رشط نیست
 كيلوگرم تقر�با) ٧٥٠(

هر چه باران يا چشمه 

آن را آبياری كرده 

و يا اينكه بدون  باشد

 : يک دهمآبياری برو�د

)١٠%( 

هر ِكشىت كه به آن آب 

يک دهم نصف داده، 

 )%٥( است 

 هر چه كه با اين دو 

د، آبياری شده باشراه 

 هفت و نيم درصد

 گرم ٨٥طال: رشط است هاقيمت

 گرم٥٩٥نقره:

 يک چهلم

)٢,٥%( 

 مقادير ز�ت:



 
 

 ١٦٦ 

 رشح درس چهاردهم
هر كدام از طال و نقره  رشط است اكالهای جتاری

كه برای فق� بهرت 

 شوداست، پرداخت �

 يک چهلم

)٢,٥%( 

 

 �وسفند و بز  دو �وهانھ ای کیش��   شی�او و �اوم

 مقدار ت آنز�ا  مقـدار آن ز�ات  قـدارم آن ز�ات
 از تا  از تا  از تا

 ساهل ١اگو  ١

نر يا ماده 

(تبيع يا 

 تبيعة)

  ٥ ۹ يک گوسفند  ۳۰ ۳۹
يک 

 گوسفند

۱۲۰ ٤۰ 

 
 دو گوسفند

۱٤ ۱۰  

 ٢ماده اگو  ١

 ساهل

 (ُمِسنَّة)

  ۱٥ ۱۹ سه گوسفند  ٤۰ ٥۹
 دو گوسفند

۲۰۰ ۱۲۱ 

  ۲۰ ۲٤ چهار گوسفند 

 ١دو اگو 

 لسال اكم

 يک شرت  ٦۰ ٦۹

(بنت  ساهل١

 �اض)

سه   ۲٥ ۳٥

 گوسفند

۳۰۰ ۲۰۱ 

يک شرت  

(بنت  ساهل٢

تا، ١٠٠بعد از آن در هر   ۳٦ ٤٥

 يک گوسفند

 های ز�ت حيوانات و مقدار آن:نصاب



 
 

 ١٦٧ 

 رشح درس چهاردهم

 

 بلون)

عدد يک  ٣٠سپس در هر 

 ٤٠، و در هر اگو يک ساهل

 عدد، يک اگو دو ساهل

 ٣يک شرت  

ة) ساهل  (ِحقَّ
٦۰ ٤٦   

 ٤يک شرت  

 (َجَذَعة) ساهل
۷٦ ٥۱  

  ۷٦ ۹۰ ساهل ١دو شرت  

  ۹۱ ۱۲۰ ساهل ٢دو شرت  

سه شرت دو  

 ساهل
۱۲۹ ۱۲۱  

سپس در هر چهل شرت يک  

، و در هر پنجاه شرت دو ساهل

 شرت، يک شرت سه ساهل

 



 
 

 ١٦٨ 

 رشح درس چهاردهم
 

 

 

 . مال، ز�ت ندارد تا وقىت كه يک سال بر آن بگذرد، و منظور از سال: ١

 ر� ندارد:ف   سال ميالدی:   سال هجری:

 در مورد ....... الزم نیست: –يع� گذشنت يک سال  –. رشِط حول  ٢

 هر دو مورد:   رو�د:هر چ�ی كه از زم� �  گنج:

 . نصاب طال ...... است: ٣

 گرم: ٩٥  گرم: ٥٩٥  گرم: ٨٥

 . نصاب نقره ..... است: ٤

 هر دو مورد:   گرم:  ٥٩٥  درهم:  ٢٠٠

 و اگو و اگومیش و بز و گوسفند است. . چهارپايان شامل شرت ٥

 غلط:   صحيح:

 ها ز�ت ندارند.. ميوه ٦

 غلط:   صحيح:

 شود:. سائمه به ...... گفته � ٧

 چرد:�طول سال چ�ی كه يک سال يا بیشرت    رود:چ�ی كه قيمتش باال �

 سواالىت در مورد ز�ت:



 
 

 ١٦٩ 

 رشح درس چهاردهم
 چرد، يع�:. حيوا� كه از مباح � ٨

 مالک ندارد:   خورد:از مباحات �

 شود.. وقىت ذكر مساك� به ميان آيد، فقرا را ن� شامل � ٩

 غلط:   صحيح:

 شود كه تا ..... او را كفايت كند.. به فق� آن اندازه داده � ١٠

 يک ماه:  يک سال:

 . اعمل� بر ز�ت ...... هستند. ١١

 كنند:كسا� كه ز�ت را مجع آوری �

 كند:وری ز�ت �كسا� كه سلطان آنها را مسئول مجع آ

 آيد را حساب كنيد:. مقدار ز�ت مقاديری كه � ١٢

 اگر نقص داشت ت�امقدار ز  مال
   درهم ١٠٠

   دينار ٣٠٠

   درهم ٤٠٠

   گرم طال ٨٠

   گرم نقره: ٥٠٠



 
 

 ١٧٠ 

 رشح درس چهاردهم
   گوسفند: ٣٠

   گوسفند: ٦٠

   گوسفند: ٥٦٥

   شرت: ٤

   شرت: ١٧

   شرت: ٤٤٩

   اگو: ٣٠

   اگو: ٤٩

   اگو: ٧٧

   اگو: ٩٩

   ميليارد تومان: ٢٠

   هزار تومان: ٤٠

هزار  ٦٧٩ميليون و ٤٥

 تومان:
  

   صاع گندم: ٢٥٥

 شود.ی قلوب وارد �. اكفر حىت اگر اميد اسالم او نرود، حتت مولفه ١٣



 
 

 ١٧١ 

 رشح درس چهاردهم
 غلط:   صحيح:

 شود.اش را آزاد كرد، از ز�ت به او داده �. وقىت آقا، بنده ١٤

 غلط:  صحيح: 

. ثروتمندی مقداری مال از فق�ی طلب دارد. از مقداری از طلبش گذشته و آن را جزء ز�ت به  ١٥

 آورد. اكرش صحيح است.حساب �

 غلط:   صحيح:

 شود.ی ابواب خ� مثل ساخنت مساجد �. ىف سبيل اهللا شامل همه ١٦

 غلط:   صحيح:

 شود.قسمت، �اسبه �. ز�ت نقدينىگ با تقسيم آن به چهل  ١٧

 غلط:   صحيح:

چهارپايا� كه از آن برای اكر استفاده � شود و همچن�  . ز�ت در چهارپايان واجب است. اما در ١٨

 چهارپايا� كه برای آن علوفه خر�داری � شود واجب نیست.

 غلط:  صحيح: 

نصاب آن هناگم رسيدن ها وقىت به نصاب برسند، واجب است، و . ز�ت در حبو�ات و ميوه ١٩

 آنهاست.

 غلط:   صحيح:

 اند، يک بیستم است.های كه با سخىت آبياری شده. ز�ت واجب در حبو�ات و ميوه ٢٠

 غلط:   صحيح:

 مثقال است. ٢٠. ز�ت در طال هناگ� واجب است كه به نصاب برسد و نصاب آن،  ٢١



 
 

 ١٧٢ 

 رشح درس چهاردهم
 غلط:   صحيح:

 ای جلو�ش بگذار:، دايره. هر كدام را كه ز�ت آنها واجب است ٢٢

 شود:گوسفندا� كه علف به آنها داده �  �ل جتاری:  مرغ:

 مثقال طال: ٢٥  �لستان:  شرت:

 شود كه دو سال داشته باشد.. تبيع به اگوی گفته � ٢٣

 غلط:   صحيح:

 شود:. نصاب اوراق نقدی .... بر آورد � ٢٤

 قيمت نصاب طال يا نقره:  اكالهای جتاری:

 قيمت نصاب طال و نقره:

 . ز�ت اوراق نقدی .... است. ٢٥

 يک بیستم:  يک چهلم:

 گرم طال: ٨٠. ز�ت  ٢٦

 ز�ت ندارد:  چهار گرم:  دو گرم:

 اند، ز�ت دارند:های كه برای سكونت درست شده. خانه ٢٧

 غلط:   صحيح:

 شامل ابن سبيل است.شود، چون . هر كىس مسافر باشد، قسمىت از ز�ت به او داده � ٢٨

غلط:   صحيح:



 
 

 ١٧٣ 

س چهاردهمدررشح   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های روزه.دوم: خودداری از باطل كننده اول: نيت:

 
 نيت فرض:

بايد شب و قبل از اينكه فجر برسد، نيت كند. 

شود، و نيت، با دخول ماه رمضان ن� منعقد �

�ل آن قلب است. تلفظ كردِن نيت، بدعت 

 است.

 نيت نفل:

تواند نيت كند؛ به اين در هر ساعىت از روز �

ای را ا�ام ی روزهرشط كه هيچ باطل كننده

-اده باشد. اما اجر، از زمان نيت �اسبه �ند

 شود.

 

 ارکان روزه:
 

 واجب:

 ی نذر.ی كّفاره و روزهی رمضان و روزهروزه

 

 نفل:

 ها.ای غ� از اين روزههر روزه

 

 اقسام روزه:

 )اميسوم: روزه (ص

ترک خوردن و  یهليبه وس پرستش اهللا سبحانه و تعاىل : امساک، و رشاع به مع�به مع� لغتا

 ارد.روزه است كه از طلوع فجر صادق تا غروب آفتاب ادامه د های باطل كننده ريو سا دنينوش



 
 

 ١٧٤ 

س چهاردهمدررشح   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشوط واجب شدن روزه:

 . عقل. ٢                                  . اسالم.                    ١

ترش او را به اين اكر امر شود كه روزه بگ�د و بزرگكىس كه بالغ نیست، �شو�ق �. بلوغ: اما  ٣
 كند. �

. مسافر نباشد: روزه بر كىس كه مسافر است، واجب نیست. اما بهرت اين است كه اگر برا�ش  ٤
ش اسخت نیست، روزه بگ�د؛ به ديلل فعل رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، و به اين خاطر كه ذمه

 تر و برای دست ياىب به فضيلت اين ماه، بهرت است.ماند و بر ملكّف آسانبریء �

 . برای زن، حالت حيض يا نفاس وجود نداشته باشد. ٦                                               . سالمىت. ٥

 

 دی به درما�ش نیست:مرىض كه امي

شخص كهنساىل كه از روزه گرفنت اعجز است 

شود. روزه گرفنت برای ن� به اين مورد ملحق �

چن� شخىص الزم نیست. اما بايد به ازای هر 

روز، مسكي� را اطعام نمايد. يا اينكه يه تعداد 

روزهای كه روزه نگرفته، مساكي� را مجع كند 

هد، و يا اينكه به و به آنها يک وعده غذا بد

تعداد ايا� كه روزه نگرفته، جدااگنه به 

مساك� غذا بدهد، و مقدار آن ن� يک صاع 

باشد، گرم برنج خوب � ٥١٠نبوی كه مقدار آن 

 و بهرت است همراه آن خورشت ن� بدهد.

مرىض كه اميد به درمان آن وجود دارد، اما 

 :روزه گرفنت برای مر�ض، مشلك است

زن حائض و ز� كه در حالت نفاس است و 

دهد و همچن� ن� ز� كه به چبه ش� �

شوند. هر وقت مسافر ن� به اين مورد ملحق �

كه خوب شد بايد به تعداد روزهای كه روزه 

نگرفته، قضا بگ�د. اما اگر قبل از بهبودی، از 

 شود.دنيا رفت، قضای روزه از او ساقط �

 

 اقسام مر�ىض در روزه:

 



 
 

 ١٧٥ 

س چهاردهمدررشح   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسد؟دخول ماه رمضان چگونه به اثبات �

 روز اكمل شود. ٣٠رمضان و يا به اينكه شعبان  يا با ديدن هالل ماه

 

 های روزه:فاسده كننده

اش صحيح . خوردن و نوشيدن عمدی. اگر كىس از روی فراموش ايناكر را كرد، روزه ١

 است.

. همخواىب. اگر در روز رمضان و در حاىل كه روزه بر او واجب است ايناكر را ب�ند،  ٢

ی ُمَغلَّظه شامل: آزاد كردن برده، و اگر نتوا�ست، دو ماه هی مغلظه بدهد. كفاربايد كفاره

 بدهد. غذاپياىپ روزه گرفنت، و اگر نتوا�ست، به شصت مسك� 

 يا بوسيدن يا بغل كردن و امثال آن. آم�ش و مبارشتی . خارج شدن م� به وسيله ٣

های كه رسم های غذای. اما. هر چ�ی كه در ح�م خوردن و نوشيدن باشد: مثل رسم ٤

 كنند.غذای نیستند، روزه را باطل ن�

گرفنت ك� خون برای آزما�ش يا غ�ه، روزه  ی حجامت. اما. خارج شدن خون به وسيله ٥

 كند.را باطل ن�

 . استفراغ عمدی. ٦

 . خروج خون حيض و نفاس. ٧

 



 
 

 ١٧٦ 

س چهاردهمدررشح   

 برىخ چ�های كه برای روزه دار مباح هستند:

 بلعيدن آب دهان، و چشيدن طعم غذا در هناگم نياز، و غسل كردن، و مسواک زدن، و عطر

        

 مستحّبات روزه: 

 . سحری خوردن. ١

 . تاخ� در سحری خوردن. ٢

 در افطار. . تعجيل ٣

، و بهرت است به تعداد عدد فرد خبورد. اگر خرما. افطار با چند رطب، و اگر رطب نبود، با  ٤

 نبود، چند جرعه آب، و اگر چ�ی نبود، قلبا نيت افطار كند.

 . داع هناگم افطار و ن� در اثنای روزه. ٥

 . �سيار صدقه دادن. ٦

 . سىع كند حتما نماز شب خبواند. ٧

 ت قرآن.. قرائ ٨

 ام) به كىس كه او را مورد شتم قرار دهد.. گفنت: (من روزه ٩

 . عمره رفنت. ١٠

 ی آخر.. اعتاكف در دهه ١١

 . به دنبال شب قدر باشد. ١٢

 



 
 

 ١٧٧ 

س چهاردهمدررشح   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكروهات روزه:

. ز�اده روی در مضمضه و استنشاق. (مضمضه به مع� آب در دهان چرخاندن، و استنشاق  ١

 به مع� آب در بي� گرداندن).

 . چشيدن طعم غذا بدون نياز به آن. ٢

  

 چ�های كه برای روزه دار حرام هستند:

 كند.ر روزه را باطل ن�. بلعيدن بلغم، اما ايناك ١

 . برای كىس كه به خود اطمينان ندارد، بوسيدن همرس حرام است. ٢

 . قول زور (به معنای ا�ام دادن هر عمل حرا�). ٣

 . جهل (سفاهت و عدم بردباری). ٤

 . وصال (يع� دو روز �شت رس هم افطار ن�ند و روزه باشد). ٥



 
 

 ١٧٨ 

س چهاردهمدررشح   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی نفل:روزه

ی رمضان را اكمل گرفته است، و بهرت ال برای كىس كه روزهی شش روز از شو. روزه ١

 است از روز دوم شوال (يع� بالفاصله �س از عيد فطر) اين روزه گرفته شود.

 ی روز عرفه برای كسا� كه در حج نیستند.. روزه ٢

 ی روز اعشورا همراه با دو روز نهم و يازدهم.. روزه ٣

 ی دوشنبه مو�دتر است.روزهی دوشنبه و پنج شنبه، و . روزه ٤

 ) باشند.١٥و١٤و١٣ی سه روز از هر ماه، و بهرت اين است كه روزهای (. روزه ٥

 . يک روز در ميان روزه گرفنت. ٦

 ی ماه �رم.. روزه ٧

 ی روز نهم ذی احلجه.. روزه ٨

 ی شعبان. اما نبايد شعبان را اكمال روزه بگ�د.. روزه ٩

 

 ی مكروه:روزه

رفنت در روزهای مجعه يا شنبه يا يک شنبه به تنهای، مكروه است. اما اگر آن را به خاطر روزه گ

 سبىب مثل روز عرفه يا غ�ه روزه گرفت، اشاكىل ندارد.

 



 
 

 ١٧٩ 

س چهاردهمدررشح   

 ی حرام:روزه

 .ختصاص بدهدا. ماه رجب را برای روزه  ١

 و قر�ان. ی روزهای عيد فطر. روزه ٢

(روزه روز ىس ام شعبان كه شک داشته باشد شايد اول رمضان  ی يوم الشک. روزه ٣
اش تداخل پيدا گ�د و يوم الشک با برنامه. اما برای كىس كه طبق برنامه روزه �باشد)

 كند، اشاكىل ندارد.�

ی ايام �رش�ق. اما برای كىس كه در حج است و قر�ا� پيدا ن�رده، روزه گرفنت . روزه ٤
 در ايام �رش�ق اشاكىل ندارد.

 .رفنته طول سال را روزه گ. هم ٥

 

 احاكم قضای روزه:

 مستحب است كه قضا، �شت رس هم باشد.

 شا�سته است بالفاصله بعد از روز عيد، به قضای روزه مبادرت ورزد.

  انداخنت قضای روزه تا رسيدن رمضان بعد، جايز نیست.به تاخ�

اما اگر تا رسيدن رمضان بعدی، آن را به تاخ� انداخت، الزم نیست چ� بیشرتی غ� از 

 قضا ا�ام دهد. اما به خاطر اين تاخ�، گناهاكر است.



 
 

 ١٨٠ 

س چهاردهمدررشح   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز�ت فطر:

بر هر كىس كه غروب آخر�ن روز رمضان را درک نموده و مسلمان ن� هست، چه بزرگ 

ی يک صاع بیشرت از باشد و چه كوچک، مرد باشد يا زن، برده باشد يا آزاد، اگر به اندازه

ت. اش و حوايج اصلیش دارد، واجب اساحتياج روز عيد و شب آن برای خود و خانواده

 همچن� مستحب است كه از طرف جن� ن� پرداخت شود.

 حكمت از �رش�ع آن:

 كند.ها و اكرهای بيهوده و اكرهای بدی كه ا�ام داده، پاک �روزه دار را از حرف

 شود.باعث ىب نياز شدن فقرا و مساك� از گدای در روز عيد �

 

 وقت دادن ز�ت فطر:

 وقت جواز:

 يک يا دو روز قبل از عيد.

 

 وقت استحباب:

و بعد از  قبل از نماز عيد

 فجر.

 

 وقت حتر�م:

 بعد از نماز عيد.



 
 

 ١٨١ 

س چهاردهمدررشح   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدار ز�ت فطر:

خورند. پرداخت پول جايز نیست. مقدار صاع ن� دو كيلو و ها �يک صاع از غذای كه آدم

 چهارصد گرم برنج خوب است.

 

 نماز عيد:

-ی يک ن�ه تا هناگم زوال، خوانده �ه اندازهفرض ع� است. بعد از باال آمدن خورشيد ب

شود. اگر فوت شد، قضا ندارد. سنت است كه در صحرا و دور از بناهای آبادی يا شهر 

خوانده شود و در مسجد ن� جايز است. سنت است قبل از خارج شدن برای نماز، چند 

د. بهرت�ن بلاسش را تمر به تعداد فرد خبورد، و خود را پاک كرده و خوشبو� استعمال كن

بپوشد و از يک مس� رفته و از مس�ی ديگر بازگردد، و اشاكىل ندارد كه با گفنت: (تقبل 

اهللا مّنا و من�م)، عيد را ترب�ک بگو�د. ت�ب� گفنت در شب عيد و بعد از نمازهای روز 

هللا شود: (اهللا اكرب، اعيد تا غروب خورشيد روز عيد، سنت است، و اين گونه گفته �

اكرب، ال إال � اهللا، واهللا اكرب، اهللا اكرب، وهللا احلمد). نماز عيد دو ر�عت است كه قبل از 

شوند. در ر�عت اول بعد از ت�ب�ة االحرام، شش ت�ب� و در ر�عت خطبه خوانده �

 شود.دوم پنج ت�ب� غ� از ت�ب� قيام گفته �
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 . تعداد ار�ن روزه چندتاست؟ ١

 چهارتا:  سه تا:  دوتا:

 . روزه به چه كىس واجب است؟ ٢

 .........................................................................................أ: ..................

 ب: .......................................................................................................

 ................................................ج: ........................................................

 د: ........................................................................................................

 . هر مرىض مانع از روزه گرفنت است. ٣

 غلط:   صحيح:

 . ح�م هر يک از اعمال ز�ر را بنو�سيد: ٤

 ح�م سأهلم
  بعد از فجر، نيت روزه كند:

  روزه بدون نيت:

  ی كوچک:ی چبهروزه

  ی مسافر:روزه

 سواالىت در مورد روزه:
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  ی ز� كه نفاس است:روزه

  ی شخىص كه اعجز است:روزه

  خبورد در حاىل كه روزه است:

  رسم غذای برای شخص روزه دار:

  ی چشم:قطره

  آمپول مس�ن:

  حجامت:

  استفراغ:

  :بلعيدن آب دهن

  چشيدن غذا:

  خوابيدن:

  غسل كردن:

  با آب، خود را خنک كردن:

  مسواک زدن:

  خبور:
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  وقت سحر:

  با چه چ�ی سحری كند:

  با چه چ�ی افطار كند:

  نماز تراو�ح:

  عمره در رمضان:

  ز�اده روی در مضمضه هناگم روزه:

  بوسيدن برای روزه دار:

رس هم بدون روزه گرفنت دو روز �شت 

 افطار:
 

  ی شش روز از شوال:روزه

  ی روز عرفه:روزه

  ی روز شک:روزه

  ی روز عيد:روزه

  ی ايام �رش�ق:روزه

  ی ماه �رم:روزه

  ی ماه رجب:روزه
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  :طول سال روزه گرفنتهمه 

  ی روز مجعه:روزه

  به تاخ� انداخنت قضا تا رمضان ديگر:
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 چهارم: حج

پنجم از ار�ن اسالم است. به رشىط واجب است كه شخص مسلمان، و اعقل، و حج ر�ن 

بالغ، و آزاد بوده و استطاعت آن را ن� داشته باشد. برای زن، رشط ديگری ن� هست و آن، 

 وجود شخىص همراه اوست كه با او �رم باشد. حج دارای چهار ر�ن است:

 
 احرام:

همان نيت داخل  

شدن به مناسک حج 

است. نيت، غ� از 

تلبيه، و غ� از 

پوشيدن بلاس احرام 

 است.

 

 ه طواف افاض

(طواف ز�ارت)، كه 

بعد از وقوف در 

عرفه است. اين 

طواف، غ� از طواف 

 قدوم است.

وقوف در عرفه از 
هناگم زوال خورشيد 

در روز نهم ذی احلجة 
تا طلوع فجر روز 

عيد. رسول اهللا ص� 
-اهللا عليه وسلم �

فرمايد: ( احلّج عرفة : 
 حج، عرفه است )

 ىع ب� صفا و مروه:س

: فرمايداهللا تعاىل �

َمْرَوَة ِمن (
ْ
َفا َوال إِنَّ الصَّ

هِ  : ىب گمان  َشَعائِِر اللَـّ

صفا و مروه از شعائر 

 اهللا هستند ).

 

 انواع �سک:

 إفراد:

اين است كه فقط نيت حج 

كند و افعاىل كه �تص حج را 

 ا�ام دهد.

 

 متُّع:ت

های حج، اين است كه در ماه
برای عمره احرام ببندد و آن 
را به اتمام رساند و از احرام 
خارج شود، سپس همان سال 
برای عمره، احرام بندد، و 

 بايد قر�ا� دهد.

 

 قِران:

اين است كه نيت حج و عمره 

را با هم كند و اعمال هر يک 

را جدااگنه ا�ام دهد، و بايد 

 قر�ا� دهد.

 



 
 

 ١٨٧ 

س چهاردهمدررشح   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واجبات حج:

كىس كه ي�ى از اين واجبات را ترک گو�د، بايد با خون آن را جربان كند. منظور از 
شود و خون، گوسفندی است كه در حرم ذبح شده و گوشت آن ب� فقرای مكه تقسيم �

 جايز نیست خودش از گوشت آن خبورد.

وقوف در عرفه تا غروب خورشيد برای  احرام از ميقات. 

 وز در آ�ا بوده.كىس كه ر

 های ايام �رش�ق.خوابيدن در منا در شب خوابيدن در مزدلفه.

 تراشيدن يا كوتاه كردن موی رس. سنگ زدن به مجرات.

-های حج باشد. اين طواف شامل زنخواهد از مكه برود، حىت اگر بعد ا زماهطواف وداع برای كىس كه �

 شود.ستند ن�های كه در حالت نفاس ههای حايض يا زن

 مواقيت حج و عمره: 

 زما�:

های حج است: شوال، و ذو القعده، و همان ماه

 ذو احلجه.

مواقيت زما� فقط خاص حج هستند. اما عمره 

 زمان معي� ندارد.

 

 ماك�:
-ذو احلُليفه، برای مدينه و كىس كه از مدينه �

 گذرد.

 جحفه، برای شام و مرص و مغرب.

 ی �د.قرن املنازل برا

 يَلَملم برای يمن.

 ذات ِعرق برای عراق.
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 مستحّبات حج:

ها و زدن موهای كه الزم كوتاه كردن ناخن

 است قبل از نيت احرام، تراشيده شوند.

 

بليک گفنت از هناگم احرام تا هناگم ر� 

 ی عقبه.مجره

 

خواهد طواف قدوم برای كىس كه �

 يا قِران ا�ام دهد.افراد حج 

ر سه دور اول طواف قدوم تند رفنت د

-و طواف عمره برای كىس كه �

 خواهد تمتع ا�ام دهد.

ب�ون گذاشنت كتف راست در طواف قدوم 

 شود.و طواف عمره كه اضطباع ناميده �

 

تقديم مجع ب� نمازهای مغرب و عشا در 

 مزدلفه و به �ض رسيدن به آ�ا.

 

ی مزدلفه �ل وقوف قبل از رشوق و همه وقوف در مزدلفه نزد مشعر احلرام از فجر تا

 است.

 شيدن بلاس سفيد احرام برای مردانپو .بر روی بدن غسل احرام و استعمال خوشبو�

 بوسيدن حجر االسود شب عرفه، خوابيدن در منا.
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 �رمات احرام:

نه چ� در احرام، حرام است: كوتاه كردن موی رس و بدن، و كوتاه كردن ناخن و پوشاندن مو برای 
رد و پوشيدن بلاس دوخته شده برای مرد، يع� چ�ی كه برای بدن يا برای ي�ى از اعضای بدن، م

دوخته شده باشد. يا نقاب و دستكش برای زن، و بوخوىش (كه صابون خوشبو كننده ن� شامل آن 
است)، و كشنت صيد خشىك و شاكر آن، و �سنت عقد ن�اح برای خود يا ديگری، و همخواىب، و 

همرس بدون دخول. هر كس ي�ى از اين �رمات را از روی فراموىش يا جهل يا اكراه  بارشت بهم
ا�ام دهد، گنا� بر او نیست، به جز كىس كه صيدی را ب�شد كه بايد فديه بدهد. اما اگر عمد 

 شوند:باشد، �رمات آن به چهار نوع تقسيم �

 

ای �رماىت كه فديه

گ�د به آنها تعلق ن�

قط شامل عقد كه ف

شود. چه ن�اح �

برای خود باشد يا 

برای ديگری. 

همچن� ذلت بردن از 

همرس بدون عمل 

دخول، اگر منجر به 

انزال م� �شود، 

كفاره ندارد، و بايد 

 تو�ه كند.

 

ی �رماىت كه فديه

كه فقط مغلّظه دارند 

همخواىب را شامل 

شود. اما كىس كه �

قبل از خارج شدن از 

احرام برای بار اول، 

مجاع كند، حجش 

فاسد شده و همان 

-طور آن را ادامه �

دهد، و بايد آن را 

ااعده كند، و واجب 

است شرتی قر�ا� 

 كند.

 

شان �رماىت كه فديه
مثل خودشان است 
كه فقط شامل شاكر 

شود. (هر چ�ی را �
شاكر كرد، بايد مثل 

را فديه همان چ� 
دهد). اين يع� 
كشنت صيد خشىك يا 
درخواست كند كه 
آن را صيد كنند، و 
هر كس صيد را 
ب�شد بايد مطلقا 
فديه بدهد، و فديه، 
مانند همان چهارپای 
است كه صيد كرده، 
به اين رشط كه دو 
شخص اعدل به برابر 
بودن صيد و فديه، 

 شهادت بدهند.

 

ی �رماىت كه فديه

-أذی به آنها تعلق �

ی گ�د كه شامل بقيه

شود. در �رمات �

ی آنها، پرداخت فديه

اختيار وجود دارد: يا 

سه روز روزه بگ�د، 

يا شش مسك� را 

اطعام كند و به هر 

كدام نصف صاع 

طعام بدهد، يا 

گوسفندی ذبح كند و 

گوشت آن را ب� 

فقرای حرم تقسيم 

 كند.
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 های ايام حج:اسم

 
روز ترو�ه: 

روز هشتم 

است. در اين 

روز، آب را 

ل به م� مح

 كنند.�

 

روز انّلفر 

اثلا�: روز 

س�دهم 

 است.

 

روز انّلفر 

األول: روز 

دوازدهم 

 است.

 

روز قِّر: روز 

 يازدهم است.

 

روز عيد و 

روز �ر: روز 

 دهم است.

 

روز عرفه يا 

روز وقفه: 

روز نهم 

 است.

 

بعد از وقوف شب مجع ن� شب عيد است. به اين اسم ناميده شده است، ز�را مردم در آن شب 

 رفتند.شوند؛ ز�را اهل مكه در جاهليت به عرفه ن�در عرفه، مجع �

 مواطن داع در حج، پنج جا است:

در عرفه، بعد 

از زوال روز 

نهم تا غروب 

 خورشيد.

در سىع بر 

صفا و مروه و 

 ب� آن دو.

 

 در طواف.

 

بعد از ر� 

ی مجره

كوچک و 

وسط در ايام 

 �رش�ق.

 

بعد در مزدلفه 

از نماز صبح، 

روز نهم تا 

طلوع 

 خورشيد.
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 وصف عمره و حج:

 گو�د:شيخ �مد بن صالح العثيم� رمحه اهللا �

هايتان خوشبو� به اكر بر�د. زما� كه به ميقات رسيديد، غسل كرده و در رس و ر�ش
 كه سپس به نيت تمتع، برای عمره احرام ببنديد، و بليک گو�ان به سمت مكه برو�د. زما�

ی مسجد ماكن طواف به بيت احلرام رسيديد، هفت دور طواف عمره كنيد و بدانيد كه همه
شود، نزديک به است. چه نزديک به كعبه باشد چه دور. اما اگر شلوىغ، موجب اذيتش ن�

كعبه طواف كردن، بهرت است و اگر ازدحام است، با فاصله از كعبه طواف �ن و احلمد� 
ا�ش وجود دارد. زما� كه از طواف فارغ شديد، دو ر�عت �شت مقام در اين مورد، گش

ابراهيم خبوانيد. اگر میرس بود، نزديک آن و اگر نه، دور از آن خبوانيد. مهم اين است كه 
مقام ابراهيم، ب� شما و كعبه باشد. سپس برای سىع ب� صفا و مروه برای عمره برو�د و از 

ی موهای رستان را كوتاه مرتبه را اكمل كرديد، همهصفا رشوع كنيد. زما� كه هفت 
كند. فر�ب اكری را كه �سياری از از رس، كفايت ن� سمتقكنيد و كوتاه كردن فقط يک 

 كنند، �ور�د.مردم �

وقىت كه روز هشتم ذو احلجه رسيد، غسل كرده و خوشبو� استفاده كنيد، و از هما�ـا 
م� خارج شو�د و نماز ظهر و عرص و مغـرب و عشـاء و  برای حج، احرام ببنديد و به سوی

صبح را قرص خبوانيد و مجع ن�نيد؛ ز�را پيامربتان ص� اهللا عليه وسلم در م� و مكه قرص 
كرد. هناگ� كه خورشيد روز عرفه طلوع كرد، بليک گو�ان و در حاىل خواند و مجع ن��

آن، ب� ظهر و عرص، مجع تقديم كرده و دو كه برای اهللا خاشع هستيد، به عرفه برو�د و در 
ر�عت خبوانيد. سپس برای داع فارغ شده و بـه سـوی اهللا داع و زاری كنيـد و سـىع كنيـد 
وضو داشته باشيد، و رو به قبله كنيد، حىت اگر كـوه �شـت رس شـما قـرار بگـ�د؛ ز�ـرا رو 

نيـد، ز�ـرا هـای عرفـه دقـت كنمودن به قبله مرشوع است، و خوب بـه حـدود و عالمـت
 ا�ستند، و كىس كه در عرفه نا�ستد، حج ندارد؛�سياری از حجاج �شت حدود عرفه �
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ی رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم كه: ( احلج عرفة : حج، عرفه است )، و ه ديلل فرموده

همه جای عرفه �ل وقوف است؛ رشق و غرب و شمال و جنوب آن، به جز بطن وادی ( 
فرمايد: ( وقفت ها هنا، و عرفة لكها رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم � وادی عرنة )؛ ز�را

 اش �ل وقوف است ).موقف : اينجا ا�ستادم و عرفه، همه

زما� كه خورشيد و غروب كرد و از آن مطمنئ شديد، بليک گو�ان و با خشوع به مزدلفه 
توانيد با ست، تا جای كه �برو�د، و چنان كه پيامربتان ص� اهللا عليه وسلم دستور داده ا

طمانینه باشيد، ز�را او ص� اهللا عليه وسلم از عرفه خارج شد و در حاىل كه افسار در 
رسيد، با كشيد تا جای كه رس شرت به جلوی ز�نش �گردن شرتش انداخته بود و آن را �

طمأنینه طمانینه  أيها انلاس؛ السكينة السكينة : ای مردم؛« فرمود: دست مبار�ش اشاره �
.« 

زما� كه به مزدلفه رسيديد، مغرب و عشاء را در آ�ا خبوانيد، سپس شب را تا صبح در 
آ�ا به رس كنيد، و رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم به هيچ كىس جز ضعيفان رخصت نداده 
است كه قبل از فجر از مزدلفه خارج شوند. به ضعيفان رخصت داده است كه آخر شب از 

�ا خارج شوند. هناگ� كه نماز صبح را خوانديد، به قبله رو كنيد و ت�ب� و احلمد� آ
بگو�يد و او را خبوانيد تا اينكه هوا خي� روشن شود، سپس قبل از طلوع خورشيد به م� 

ی عقبه برو�د. اين مجره آخر�ن برو�د. در آ�ا هفت سنگر�زه مجع كنيد و به سوی مجره
است، و بعد از طلوع خورشيد، هفت سنگر�زه به آن بزنيد و با هر  مجره از سمت مكه

 سنگر�زه، اهللا اكرب بگو�يد و خاضع و تعظيم كننده برای اهللا باشيد.

بدانيد مقصود از ر� مجره، تعظيم اهللا و برپا نمودن ذكر اوست. واجب است كه سنگر�زه 
 كه از ر� مجره فارغ در حوض بيفتند و رشط نیست كه حتما ستون را بز�. هناگ�

-كند كه در قر�ا�، كفايت �شديد، هدی را ذبح كنيد، و برای هدی آن چ�ی كفايت �

كند. اشاكىل ندارد كىس را و�يل ك� كه به جای تو اين اكر را ب�ند. سپس بعد از ذبح، 
 از كند. زن، مقداری موهايتان را برتاشيد، و تراشيدن فقط قسمىت از موها، كفايت ن�
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ايد. بنا كند. بعد از اين، شما از احرام اول خارج شدهی موها�ش را به اندازه يک انگشت، كوتاه �حاشيه
هايتان را كوتاه كنيد، و خوشبو� استفاده كنيد، اما با همرسانتان همخواىب بر اين بلاس بپوشيد و ناخن

اف و سىع كنيد. سپس به م� برگرديد، و ن�نيد. سپس قبل از نماز ظهر وارد مكه شو�د و برای حج، طو
ايد و همه چ� برای شما جايز با طواف و سىع همراه با ر� و تراشيدن موها، از احرام دوم خارج شده

 است، حىت همخواىب با همرسانتان.

دهد: ر� مجره، سپس قر�ا� كردن، سپس ای مردم؛ حج گذارنده در روز عيد چهار �ُُسک ا�ام �
تر است. اما اگر برىخ از اين مو، سپس طواف و سىع ب� صفا و مروه. اين ترتيب از همه اكملتراشيدن 

�سک را جاجبا ا�ام داديد، مثال قبل از ذبح، موها را تراشيديد، اشاكىل ندارد، و اگر طواف و سىع را به 
 انداختيد و در روز س�دهم تاخ� انداختيد تا از م� خارج شو�د، اشاكىل ندارد، و اگر قر�ا� را به تاخ�

 در مكه، قر�ا� كرديد، اشاكىل ندارد، خصوصا زما� كه به خاطر حاجت يا مصلحت باشد.

های سه اگنه را سنگ بزنيد و از شب يازدهم را در م� به رس كنيد. هناگ� كه خورشيد زوال كرد، ستون
م را هفت بار سنگ بزنيد و با هر ستون اول رشوع كنيد، سپس ستون وسط و سپس ستون عقبه. هر كدا

سنگ زدن، ت�ب� بگو�يد. وقت سنگ زدن در روز عيد، برای كىس كه توانای دارد، از طلوع خورشيد 
شود، و آخر آن تا غروب خورشيد است. وقت آن بعد از و برای شخص ضعيف، از آخر شب رشوع �

ها سنگ زده شود. اما اگر در نیست به ستونعيد، از زوال خورشيد تا غروب آن است و قبل از زوال جايز 
روز، ازدحام �سيار شديد است، جايز است در شب اين اكر را ا�ام داد. كىس كه به خاطر كوچىك يا 

يا مر�ىض، توانای ندارد سنگ بزند، كىس را به جای خود و�يل اين اكر كند و اشاكىل ندارد كه  سن بزرىگ
-كند، در يک وقت، سنگ بزند. اما اگر �ای او اين اكر را �جای كىس كه بر هبجای خود و  هبو�يل 

ها را سنگ زديد، خواهد اين اكر را ب�ند، اول بايد برای خود ايناكر را ب�ند. اگر روز دوازدهم، ستون
حج به اتمام رسيده است، و شما �تار�د كه عجله كرده و برو�د، و يا شب س�دهم را بمانيد و بعد از 

های سه اگنه را سنگ بزنيد كه اين بهرت است؛ ز�را رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم اين گونه زوال، ستون
 اند.عمل كرده

هناگ� كه خواستيد از مكه خارج شو�د، طواف وداع را جبای آور�د، و ز� كه حيض يا نفاس است، 
 د.طواف وداع بر او نیست و مرشوع نیست كه نزد در مسجد رفته و كنار آن با�ستن
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س چهاردهمدررشح   

 

 

 . حج بر چه كىس واجب است؟ ١

 أ . ................................................................................

 ....ب . ..........................................................................

 ج . ..............................................................................

 د . ...............................................................................

 ه . و زن اضافه بر اينها ........................................................

 تعداد ار�ن حج چندتاست؟ . ٢

 چهارتا:   سه تا:  دوتا:

 بلاس احرام از ميقات است. پوشيدن آن به معنای و. احرام، ر�� از ار�ن حج بوده  ٣

 غلط:   صحيح:

 . طواف افاضه غ� از طواف ز�ارت است. ز�را او� ر�ن و دو� سنت است. ٤

 غلط:  صحيح: 

 فرمودند. . پيامرب ص� اهللا عليه وسلم سه بار حج ٥

 غلط:   صحيح:

 . واجب است كه حج، فورا ادا شود. ٦

 سواالىت در مورد حج:
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 غلط:   صحيح:

 بندند.. اهل مدينه از يلملم احرام � ٧

 غلط:   صحيح:

 . ميقاِت زماِ� عمره، ماه رمضان است. ٨

 غلط:   صحيح:

 های ز�ر، جاهای خاىل را پر كنيد:. در مجله ٩

 كه حج كند و ...... و ........ ن�ند، چنان از گناها�ش پاک حج و عمره ..... در عمر ..... است، و كىس

 شود مثل روزی كه از مادر متودل شده است، و حج مقبول، هيچ پاداىش جز ......... ندارد.�

 بندند.. اهل مكه از تنعيم برای حج احرام � ١٠

 غلط:   صحيح:

 پوشد.. زن برای احرامش بلاس سفيد � ١١

 غلط:   صحيح:

خواهد احرام بپوشد، مستحب است ........... خوشبو� استعمال كند، و بعد از . برای كىس كه � ١٢

 تواند خوشبو� استعمال كند............... ن�

 . برای زن جايز نیست بلاىس بپوشد كه دوخته شده است. ١٣

 غلط:   صحيح:

 . �سنت كمر�ند برای �ِرم، جايز نیست. ١٤

 غلط:   صحيح:
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 . ز� كه احرام �سته نبايد ........ و ............ بپوشد. ١٥

 . اضطباع در ........... سنت است. ١٦

 طواف ز�ارت:   طواف قدوم:  طواف عمره:

 ی موارد:همه   فقط گز�نه اول و دوم:

 . مستحب است كه سىع ب� صفا و مروه به تندی صورت گ�د. ١٧

 غلط:   صحيح:

 شود... رشوع و با ........... تمام �. سىع با ........ ١٨

 شوند.. حجاج قبل از غروب از عرفه خارج � ١٩

 غلط:   صحيح:

 . وقوف در عرفه ي�ى از واجبات حج است.  ٢٠

 غلط:   صحيح:

 يابد.. اعمال حج از روز .... رشوع، و تا آخر روز ......... ادامه � ٢١

 مرشوع نیست.. باال رفنت از كوه در صحرای عرفه،  ٢٢

 غلط:   صحيح:

 . َهدی بر كىس كه برای حج تمتع و قِران و مفرد آمده، واجب است.  ٢٣

 غلط:   صحيح:

 شود.ی عقبه در روز عيد، قطع �. تلبيه با سنگ زدن به مجره ٢٤
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. وقىت حاىج سنگ ر�زه را در حوض بیندازد بدون اينكه به مجره اصابه كند، رمیش صحيح است. ٢٥

 غلط:   ح:صحي   

 زند.. حاىج در روز دهم، سه ستون را سنگ � ٢٦

 غلط:   صحيح:

 شود.. ر� مجرات در ايام �رش�ق بعد از زوال خورشيد، رشوع � ٢٧

 غلط:   صحيح:

 ی عقبه، مرشوع است كه داع شود.. بعد از ر� مجره ٢٨

 غلط:   صحيح:

كند � اندازد، او را از طواف وداع ىب نياز �. اگر طواف افاضه را تا وقت خروجش از مكه به تاخ ٢٩

 و طواف افاضه مانند طواف عمره است، مگر در .......... و ........... .

. بر كىس كه برای قِران آمده و ن� كىس كه برای مفرد آمده، واجب است كه ............ سىع كنند.  ٣٠

 كند.اما كىس كه برای تمتع آمده، .............. سىع �

 . ح�م اعمال ز�ر را ذكر �ن: ٣١

 ح�م مساهل
  ی كوچک:حج چبه

  حج زن بدون �رم:

  حج كىس كه بدهاكری دارد:
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 درس پانزدهم

 آراسته شدن به اخالىق كه شا�سته است مسلمان به آن آراسته باشد.

آراسته شدن به اخالىق كه شا�سته است مسلمان به آن آراسته باشد، از مجله: صداقت، امانت، 

آن را حرام نموده، و ُحسن جوار ت، حيا، شجاعت، كرم، وفا و پاىك جسنت از هر چه اهللا عف

)، و كمک به �تاجان بر حسب توان، و ديگر اخالق ز�بای كه قرآن و بودنی خو� مسايه(ه

 سنت دال بر رشىع بودن آن هستند.

 
 تعليقات مهم:

)، در گفتار و كردار و اعتقادش با اهللا صادق باشد، و همچن� با بنداگن اهللا صداقت(
 صادق باشد. ضد آن، دروغ و كذب است.

ای بزرگ است كه ا�سان حامل آن است، و ضد آن، خيانت ( امانت )، امانت فر�ضه
 است.

 دوری از حرام است.( عفت )، به مع� 

-( حيا )، حيا، اخالىق است كه ا�سان را به ا�ام دادن اكر نيكو و ترک اكر زشت، وا � 
 دارد.

های آن، چشم فرو �سنت، و عدم اطالع از مسائل (حسن جوار)، و ي�ى از الزمه 
 خصوىص همساياگن است.

كىس كه مشىلك از «يد: فرما(كمک به �تاجان)، رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم � 
مشالكت دنيا را از برادر مومنش دفع كند، اهللا مشىلك از مشالكت روز قيامت را از او 

كند، و كىس كه بر معرس (كىس كه در سخىت است)، آسان بگ�د، اهللا در دنيا و دفع �
رت گ�د، و كىس كه مسلما� را ِسرت كند، اهللا او را در دنيا و آخآخرت بر او آسان �

اش است تا زما� كه بنده در كمک به برادرش است). كند، و اهللا در كمک بندهِسرت �
 روايت مسلم.
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 درس شانزدهم

و خوردن و نوشيدن با دست راست، و �سميه ختلّق به آداب اسال�، از مجله: سالم، و خورشو�، 

گفنت هناگم رشوع هر اكری، و احلمد� گفنت هناگم پايان آن، محد گفنت بعد از عطسه، و گفنت 

به شخىص كه عطسه كرده و احلمد� گفته، و عيادت مر�ض، و به دنبال جنازه » يرمحک اهللا « 

 هناگم داخل شدن به مسجد يا م�ل و رفنت برای نماز خواندن بر او و دفن آن، و آداب رشىع

خارج شدن از آنها، و هناگم سفر، و در رابطه با وادلين و نزدي�ان و همساياگن و بزرگ و 

ی كىس كه از دنيا كوچک، و ترب�ک گفنت برای تودل نوزاد، و ترب�ک گفنت برای ازدواج، و تعز�ه

 و بلاس در آوردن و پوشيدن نعل�. رفته است، و ديگر آداب اسال� در رابطه با بلاس پوشيدن

 

 تعليقات مهم:
ی آن ( السالم علي�م و رمحة اهللا و بر�ته تر�ن صيغه)، يع� سالم كردن، و اكمل( سالم 

ك� و جواب سالم هر كىس را كه شناىس سالم �شناىس يا ن�) است. به هر كس كه �
 د�.به تو سالم كرد، �

، و گرفنت يا ردناست )، واجب است، با سه انگشت خون با دست ر( خوردن و نوشيد 
 دادن با دست راست، مستحب است.

 ( �سميه گفنت هناگم رشوع هر اكری )، يع� گفنت: ( �سم اهللا ). 

احلمد� اذلی أطعم� « ( گفنت احلمد� هناگم پايان آن )، با داعی كه وارد است، مانند:  
غ� حول م� و ال قوة : سپاس اهللا را كه مرا با اين اطعام نمود و آن را هذا و رزقنيه من 

 رزق من قرار داد، بدون هيچ تالش و قدر� از جانب من ).

 و مرشوع است كه از جلوی خود خبورد، و از غذا ايراد نگ�د.
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 ».احلمد� « محد بعد از عطسه كردن )، يع� گفنت: ( 

شخىص كه عطسه كرده و احلمد� گفته )، يع� بگو�د: (  به» يرمحک اهللا « و گفنت ( 
يرمحک اهللا )، سپس كىس كه عطسه كرده، در جواب بگو�د: ( يهدي�م اهللا و يصلح 

 بال�م ).

و عيادت مر�ض )، يع� او را عيادت كرده و عياد�ش را در اوقات مناسب ت�رار (
 د ن�ند.كند و ز�اد نزد او نماند و او را از رمحت اهللا نا امي

 و دنبال جنازه رفنت برای نماز بر او و دفن آن )، كه خاص مردان است.( 

و آداب رشىع هناگم داخل شدن به مسجد يا م�ل و خارج شدن از آنها )، هناگم وارد ( 
�سم اهللا، الصالة و السالم ىلع « گو�د: شدن به مسجد، پای راست را جلو گذاشته، و �

 أبواب رمحتک : به نام اهللا و صلوات و سالم بر رسول اهللا، رسول اهللا، ا� افتح ىل
پرورداگرا، درهای رمحتت را به رو�م بگشا )، و هناگم خروج از آن، پای چپ را اول 

گو�د: ( �سم اهللا و الصالة والسالم ىلع رسول اهللا، ا� إ� أسألک من گذاشته و �
). اما ، پرورداگرا، فضل تو را خواهانمهللافضلک : به نام اهللا و صلوات و سالم بر رسول ا

 به �سبت خانه، هناگم خروج و ورود، پای راست را اول گذاشته و هناگم خروج

ِضلَّ أو 
ً
( �سم اهللا، تو�ت ىلع اهللا، وال حول و ال قوة اال باهللا، ا� إ� أعوذ بک أن أ

ظلَم، أو أجهَل 
ُ
، أو أظِلَم أو أ زلَّ

ُ
َّ )، و هناگم داخل شدن به اٌَضّل، أو أِزلَّ أو أ أو ُ�ِهَل ىلَعَ

گو�د: ( ا� إ� أسألک خ� املولج و خ� املخرج، �سم اهللا وجلنا و �سم اهللا آن، �
 كند.اش سالم �خرجنا، و ىلع اهللا ر�نا تو�نا )، سپس به خانواده

و مجع بینكما ( و ترب�ک ازدواج گفنت )، يع� گفنت: ( بارک اهللا لكما و بارک عليكما  
 ىف خ� ).

دهد و ی كىس كه از دنيا رفته است )، و در حدود سه روز اين اكر را ا�ام �( تعز�ه 
 بیشرت از آن، خ�.
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 درس هفدهم

 حتذير از رشک و انواع معاىص

بر حذر بودن و بر حذر داشنت از رشک و انواع معاىص، از مجله: هفت گناه مهلک؛ يع�: رشک 

گناه جز به حق، خوردن ر�ا، خوردن مال يتيم، فرار كردن از ميدان حر، قتل ا�سان ىببه اهللا، سِ 

 جنگ، و تهمت زنا زدن به زنان پاكدامن مومن.

های دروغ�، اذيت ی رحم، شهادت دروغ، قسمو از آن مجله: نافرما� پدر و مادر، قطع صله

ىس، نوشيدن رشاب، قمار بازی، همسايه، ظلم كردن به مردم در قضايای جا� و ماىل و نامو

 اند.غيبت، سخن چي� و ديگر اموری كه اهللا يا رسولش از آن ن� كرده

 

 تعليقات مهم:

 شود.(رشک به اهللا)، كه شامل رشک اكرب و اصغر � 

(و ِسحر)، كه رصف (يع� سحر كردن زن يا شوهر. به طوری كه از همرسش متنفر شود)،  
را �بوب شوهرش كند)، ن� شامل آن است. بنا بر اين، هر و عطف (يع� با سحر، زن 

وارد شدن به  نزد ساحر و يارفنت  شود.كس آن را ا�ام داده يا به آن راىض باشد، اكفر �
ها و �الىت كه در آن های سحر، و خواندن روزنامههای آنها يا ناگه كردن به شبكهسايت

-ا سحر از ب� برده ن�شود، حرام است. همچن�، سحر بپیش بي� بر حسب ماه تودل �
 شود.ی رشىع و داع و داروهای مباح مانند حجامت، از ب� برده �شود، بلكه با رقيه

 گناه ) چه مسلمان باشد يا ِذّ� يا كىس كه امان داده شده است.( كشنت ا�سان ىب 
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 كه ی زنااكر، و كىسقاتل، و بيوه« شوند: ( جز به حق )، كه سه نفر هستند كه كشته � 

 ».مرتد شده باشد 

 ( يتيم )، يتيم كىس است كه پدرش مرده و خودش هنوز به سن بلوغ نرسيده است. 

 كنند.( فرار كردن از ميدان جنگ )، منظور لشكر�ا� هستند كه در راه اهللا جهاد � 

 )( تهمت زدن به زنان پاكدامن 

های دروغ�)، و همچن� قسم خوردن به غ� اهللا، مانند قسم خوردن به پيامرب ص� (و قسم 

 يا قبور يا پ�. تقسم خوردن به رشف يا زندىگ يا ذماهللا عليه وسلم يا 

ای كه دائر ب� سود و غرامت است، )، هر معامله–كه همان ِمیرس است  –(و قمار بازی  

 مانند خبت آزمای.

ت )، كه رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم آن را اين گونه تعر�ف فرمودند: ( برادرت را ( غيب 

 ای ياد ك� كه از آن بدش بيايد ).به گونه

ت د ا  � ان د  گ خنان د نظ نقل  � )، كه  خ   گفت: 

 ح�م مسابقه و برد و باخت:  

در قبال جايزه يا غ�ه، جايز 
اری و ی اسب سومسابقهاست: 

شرتدوا� و ت� اندازی؛ به ديلل 
ی رسول اهللا ص� اهللا فرموده

مسابقه درست «عليه وسلم: 
نیست مگر در شرتدوا� و اسب 

 ».سواری و ت� اندازی

 

ای كه مطلقا حرام مسابقه

 است:

ختته نرد و شطرنج و امثال  

 آن.

 

ای كه بدون جايزه مسابقه

باشد، جايز است، و اگر جايزه 

 باشد، جايز نیست:

ی مسابقات غ� از شامل همه

 ذكر شود كه قبالمسابقاىت �

 شد.
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 درس هجدهم

 آماده كردن ميت و نماز بر او و دفن كرد�ش

 تفصيل آن چن� است:

رسول  ؛ به ديلل فرمودهشوداست به كىس كه در حال مرگ است قول (ال اهل اال اهللا) تلق� مرشوع اول: 
». لقنوا موتا�م ال � إال اهللا : ال � إال اهللا را به مرداگنتان، تلق� كنيد « لم: اهللا ص� اهللا عليه وس

های مرگ در كسا� هستند كه در حال احتضارند، يع� كسا� كه �شانه»: مو� : مرداگن « منظور از 
 آنها پيدا شده است.

بندند؛ به ديلل را �دوم: زما� كه از مرگ شخص يق� حاصل شد، چشما�ش را �سته و دها�ش 
 احاديىث كه در سنت آمده است.

ی جهاد، شهيد شده باشد، كه در اين سوم: غسل ميت مسلمان واجب است، مگر اينكه در معر�ه
شود، بلكه در همان بلاىس كه پوشيده است، دفن شود، و نه نماز بر او خوانده �صورت نه غسل داده �

 عليه وسلم شهدای اُُحد را نه غسل داد و نه بر آنها نماز خواند. شود؛ ز�را رسول اهللا ص� اهللا�

شود، سپس ك� او را بلند كرده و شكمش را به نر� چهارم: روش غسل ميت: عور�ش پوشانده �
-ای دور دستا�ش پيچيده و او را با آن تم� �دهد، پارچهدهند، سپس كىس كه او را غسل �فشار �

سازد، سپس رس و ر�شش را با گ�ند، برای ميت وضو �كه برای نماز وضو �كند. سپس همان طور 
دهد. سپس شو�د، سپس قسمت راست و بعد قسمت چپ بد�ش را غسل �آب و سدر و امثال آن �

كشد. دهد، و در هر بار دستش را بر ش�م ميت �برای بار دوم و سوم ن� همان طور او را غسل �
بندد. اگر در جای خود باىق شو�د و �ل را با پنبه يا چ�ی مثل آن �آن را � اگر چ�ی خارج شد،

-بندد يا با وسايل طىب جديد مانند چسب يا امثال آن، جلوی آن را �نماند، با خاک خالص آن را �

كند، و سپس دهد. اگر با سه بار، تم� �شد، پنج بار يا هفت بار اين اكر را �گ�د، و از اول او را وضو �
 ها�ش و اعضای سجودش را كند و ز�ر دو بغل و داخل ران، خشک �(يا پارچه ای) او را با بلاس

 



 
 

 ٢٠٤ 

درس هجدهمرشح   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زند. ی بد�ش را بوخوىش بزند، نيكوست و كفنش را ن� خبور �دهد، و اگر همهبوخوىش قرار �
ا كند، اشاكىل كند و اگر هم آنها را همان طور رهها�ش بلند است، آنها را كوتاه �اگر سبيل و ناخن

كند؛ به تراشد، و او را ختنه ن�زند و موهای رشماگهش را ن�ندارد، و موی رسش را شانه ن�
خاطر اينكه ديل� برای اين اكر وجود ندارد. اگر ميت زن باشد، موها�ش به صورت سه دسته بافته 

 دهد.شده و در �شتش قرار �

در سه بلاس سفيد كفن شود كه در ب� آنها قميص و  پنجم: كفن كردن ميت: بهرت اين است كه مرد
شود، و اگر در � وشاندهپآنها  ابعمامه نباشد؛ چنان كه با رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم ا�ام شد. 

 قميص و ازار و لفافه كفن شد، اشاكىل ندارد.

 شود: بلاس اكمل، و رس پوش و ازار و دو لفافه.زن در پنج بلاس كفن �

 شود.در يک قميص و دو لفافه كفن �  چبهخرتدشود و ر يک تا سه بلاس كفن �چبه د�رس و 

 ی جسد را بپوشاند، واجب است.ی اينها، حداقل يک بلاس كه همهدر مورد همه

شود، و در ازار و رداىئ كه پوشيده اما زما� كه ميت، در احرام باشد، با آب و سدر غسل داده �
-شود و به او خوشبو� ن� زده ن�شود و رس و صور�ش پوشانده ن��است يا در غ� از آنها، كفن 

شود، چنان كه در حديث صحيح از رسول اهللا ص� شود؛ ز�را او روز قيامت، بليک گو�ان �شور �
 اهللا عليه وسلم روايت شده است.

، و صور�ش با نقاب شودشود، اما به او خوشبو� زده ن�اگر �رم، زن بود، مانند ديگر زنان كفن �
-شوند، و� با همان كف� كه در آن كفن شده است، پوشانده �و دستا�ش با دستكش پوشانده ن�

 شوند؛ چنان كه قبال در بيان روش ت�ف� زن ذكر شد.

تر�ن اشخاص برای غسل كردن او و نماز خواندن بر او دفن كرد�ش: كىس است كه ششم: �ق
پدرش، سپس پدر�زرگش، سپس هر كس از مردان كه در �سب خودش وصيت كرده باشد، سپس 

 تر است.به او نزديک

 تر�ن شخص �سبت به غسل زن: كىس است كه خودش وصيت كرده باشد، سپس مادر، سپس �ق
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 تر است.مادر�زرگ، و سپس هر كس از زنان كه در �سب به او نزديک

ابو��ر صديق را همرسش غسل داد، و ىلع رىض اهللا توانند هر يک، ديگری را غسل دهد؛ ز�را زن و شوهر �
 عنه، همرسش فاطمه رىض اهللا عنها را غسل داد.

شود، و اگر همـراه شود، و بعد از ت�ب� اول، فاحته خوانده �هفتم: روش نماز بر ميت: چهار بار ت�ب� گفته �
يث صحيىح اسـت كـه از ابـن عبـاس ی كوچک يا يک يا دو آيه خبواند، نيكوست. ديلل آن حدبا آن، يک سوره

رىض اهللا عنهما در اين مورد آمده است. سـپس ت�بـ� دو� را گفتـه، و بـر رسـول اهللا صـ� اهللا عليـه وسـلم 
اللَّهم اغفر حِلَيِّنَا َوميِّتِنا، گو�د: ( فرستد. سپس ت�ب� سو� را گفته و �كند، صلوات �همچنان كه در �شهد �

يْتَ وََصغ�نا َوَ�بِ�نَ  ْحِيه ىلع اإلْسالِم، َوَمْن تَو�َّ
َ
ْحيَیْتَه منَّا فأ

َ
ْ�ثَانَا ، وَشاِهِدنا واَغئِبنَا. اللَُّهمَّ مْن أ

ُ
ه منَّا َ�تََوفَّـُه ا، وَذَكِرنَا َوأ

ْع مُ  ىلَع اإليماِن، ُ ، َووسِّ
َ

�ِرْم نُزهل
َ
ُ ، وارمْحُْه ، واعفِِه ، واْ�ُف عنُْه ، َوأ

َ
ْدَخلَُه واْغِسلُْه بِاملاِء واثلَّلِْج والرْبَِد ، اللَُّهمَّ اْغِفْر هل

ْهًال َخّ� 
َ
ُ دارا خ�اً ِمْن َداِره ، َوأ

ْ
بِْدهل

َ
�َس ، َوأ يَْت اثلَّوب األْ�يََض مَن ادلَّ ه مَن اخلَـَطايَا، كما َ�قَّ اً مْن أْهِلِه، وأْدِخلْه وَ�قِّ

ِعْذه مْن َعَذاِب الَقرْبِ ، َوِمْن عَ 
َ
 تُِضلُّنَا َذاِب انلَّاراجلنََّة ، َوأ

َ
 حتِرمنَا أجَرُه َو ال

َ
ُ ِ�يِه، اللُّهمَّ ال

َ
ُ ىِف قَرِبهِ، َو نُوِّر هل

َ
، َو افَسح هل

 رساند.گو�د و با يک سالم از سمت راست، نماز را به اتمام �بَعَدُه )، سپس ت�ب� چهارم را �

 مستحب است همراه با هر ت�ب�، دستا�ش را باال برد.

 گو�د: ( ا� اغفر هلا .... ).ميت زن بود، �اگر 

 گو�د: ( ا� اغفر هلما ... ).اگر ميت، دو نفر بودند، �

 گو�د: ( ا� اغفر هلم ... ).اگر ميت بیشرت از دو نفر بودند، �

يِْه، وَشِفيعاً ُ�َاباً، اللَُّهمَّ اْجَعلُْه فََرَطاً « شود: اما زما� كه ميت، طفل است، جبای داعی مغفرت، گفته � وَُذْخراً لَِوادِلَ
ِْقُه بَِصاِلِح الـُمْؤِمنَ�، واْجَعلُْه يِف َكَفا

ْ
ُجورَُهَما، وأحل

ُ
ْل بِِه َمَواِز�ْنَُهَما، وأْعِظْم بِه أ لَِة إِبَْراِهيَم، َوقِِه بِرمَْحَِتَك اللَُّهمَّ َ�قِّ

 ) .َعَذاَب اجلَِحيمِ 

ت مرد باشد، مقابل رسش با�ستد، و اگر زن باشد، در وسط او با�ستد، و اگر سنت اين است كه امام اگر مي
شود. اگر همراه با ی زن در آخر به طرف قبله گذاشته �ی مرد در جلوی امام و جنازهچندين جنازه باشد، جنازه

�رس چبه كنار رس شود، سپس زن و سپس دخرت چبه، و رس آنها، اطفال ن� باشند، �رس چبه قبل از زن گذاشته �
شود، و وسط او كنار شود، و وسط زن، كنار رس مرد، و دخرت چبه، رسش در كنار رس زن گذاشته �مرد گذاشته �

ا�ستند. اما اگر يک نفر �شت رس امام جا نداشته گ�د، و نمازگزاران همىگ �شت رس امام �رس مرد قرار �
 ا�ستد.باشد، سمت راست او �
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دفن ميت: مرشوع اين است كه قرب به اندازه نصف يک مرد، عمق داشته باشد و حلد آن در هشتم: روش 
شود اما های كفن باز كرده �جهت قبله باشد و ميت بر پهلوی راستش رو به قبله در حلد گذاشته شود، و گره

باشد و چه زن.  شود. چه ميت مردشود. صورت ميت ن� كشف ن�شود، بلكه همانطور رها �برداشته ن�
زنند تا آن را ��م كرده و مانع از ر�نت خاک بر گذارند و بر آن اكهلگ �خشت � آن (حلد)سپس بر 

ميت شود. اگر با خشت اماكن پذير نبود، با هر چ�ی ديگری مثل لوح يا سنگ يا چوب كه مانع از خاک 
م سهناگم خاک ر�نت، گفته شود: ( � شود و مستحب است درگ�د. سپس خاک در قرب ر�ته �شود، ا�ام �

شود، و اگر اماكن پذير بود، بر آن ی يک وجب باال آورده �اهللا، و ىلع ِملَِّة رسول اهللا )، و قرب به اندازه
 شود.سنگر�زه ر�ته و آب پاىش �

 اهللا عليه برای �شیيع كننداگن مرشوع است كه نزد قرب ا�ستاده و برای ميت داع كنند؛ ز�را رسول اهللا ص�
فرمودند: ( برای برادرتان استغفار كنيد، و از شدند، بر آن ا�ستاده و �وسلم زما� كه از دفت ميت فارغ �

 گ�د ).اهللا برای او ثبات خبواهيد، ز�را االن مورد سوال قرار �

د؛ ز�را رسول اهللا ص� نهم: برای كىس كه بر ميت نماز �وانده، مرشوع است كه بعد از دفن، بر او نماز خبوان
اند. به اين رشط كه از دفن ميت، يک ماه و كمرت گذشته باشد. اما اگر بیشرت اهللا عليه وسلم آن را ا�ام داده

شده كه او بر �از اين بود، نماز خواندن بر قرب مرشوع نیست؛ ز�را از رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم نقل 
 ماز خوانده باشند.قربی بعد از گذشنت يک ماه از دفن، ن

دهم: برای اهل ميت جايز نیست كه برای مردم غذای درست كنند؛ به ديلل سخن صحاىب جليل، جر�ر بن 
عبدا� جَبَ� رىض اهللا عنه كه گفت: ( ما، اجتماع بر اهل ميت و درست كردن غذا بعد از دفن او را جز� از 

ا برای خود يا مهمانا�شان، اشاكىل ندارد و برای شمرديم ). اما درست كردن غذنوىح خوا� بر ميت �
نزدي�ان و همساياگ�ش مرشوع است كه برای آنها غذا درست كنند؛ ز�را رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم 

ی جعفر اش را دستور داد كه برای خانوادهزما� كه خرب مرگ جعفر بن ابوطالب در شام به او رسيد، خانواده
ی ميت مود: ( خربی به آنها رسيده كه آنها را مشغول خود كرده است ). برای خانوادهغذا درست كنند، و فر

اشاكىل ندارد كه همساياگ�شان و يا كسان ديگری را برای خوردن غذای كه برا�شان آورده شده است، دعوت 
 دانيم، برای آن وقت مشخىص تعي� �شده است.كنند، و تا جای كه از رشع �

نیست كه زن خباطر ميت، بیشرت از سه روز دست از ز�نت ب�شد، مگـر اينكـه ميـت، يازدهم: جايز 
شوهرش باشد كه در اين صورت واجب است چهار ماه و ده روز ز�نت ن�ند، و در صور� كه حامله باشـد، 

 كشد؛ ز�را در اين مورد، سنت صحيح از رسول اهللا ص� اهللا عليه وسـلمتا زمان وضع محل، دست از ز�نت �
 به اثبات رسيده است.
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دوازدهم: برای مردان مرشوع است كه اگهاگ� قبور را برای داع و رمحت فرستادن بر آنها و 

ی رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم: يادآوری مرگ و ما بعد آن، ز�ارت كنند؛ به ديلل فرموده

هللا عليه وسلم به اصحا�ش آورند )، و او ص� ا(قربها را ز�ارت كنيد؛ ز�را آخرت را به يادتان �

كنند، بگو�ند: ( السالم علي�م أهل ادليار من داد هناگ� كه قبور را ز�ارت �آموزش �

املومن� و املسلم�، و إنا إن شاءاهللا ب�م الحقون، �سأل اهللا نلا و ل�م العافية، يرحم اهللا 

 املستقدم� مّنا و املستأخر�ن ).

قبور بروند؛ ز�را رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم فرموده است: ( اهللا  توانند به ز�ارتاما زنان ن�

كنند، لعنت كرده است )، و به اين خاطر كه با رفنت آنها به زنا� را كه قربها را ز�ارت �

 قربستان ترس فتنه و �م صربی وجود دارد.

� اهللا عليه وسلم آنها همچن� برای زنان، �شیيع جنازه تا مقربه جايز نیست؛ ز�را رسول اهللا ص

را از آن ن� كرده است. اما نماز خواندن بر ميت، در مسجد يا در مص�، هم برای مردان و هم 

 برای زنان، مرشوع است.

 اين آخر مطالىب است كه مجع آور�ش میرس شد. وص� اهللا ىلع نبينا �مد و آهل و صحبه.

 
 اقسام ز�ارت قبور:

يت اين است كه ن ز�ارت رشىع:
كند با ز�ارت قرب، آخرت را به ياد 

آورد، و ن� برای ز�ارت قرب، 
مسافرت ن�ند، و نيت كند كه 

برای ميت و اموات داعهای را كه 
در سنت وارد است، ب�ند، و 

چ�ی را كه �الف رش�عت است 
 ا�ام ندهد.

 

 ز�ارت بدىع:

اين است كه نيت كند نزد 

 قرب، اهللا را خبواند.

 

 ز�ارت رشىك:

اين است كه نيت كند 

 صاحب قرب را فرا خواند.

 



 
 

 ٢٠٨ 

درس هجدهمرشح   

 

 

 ت بر نظام و آداب رشىع، از اخالق مسلمان است.. �افظ ١

 غلط:   صحيح:

 كند.. دينم مرا امر به همنشي� با بدان و دوری از خو�ان � ٢

 غلط:   صحيح:

 آموزد كه با خادمان و اكرگران و غ�ه، برخورد نيكو داشته باشيم.. اسالم به ما � ٣

 غلط:   صحيح:

 كنم.آزارد، دوسىت �و دستش �. با كىس كه ديگران را با ز�ان  ٤

 غلط:   صحيح:

 برم.. اگر كىس مرا دشنام داد، من ن� به او دشنام داده و ذلت � ٥

 غلط:   صحيح:

 آموزد كه به �تاج� و ضعيفان كمک كنم.. اسالم به من � ٦

 غلط:   صحيح:

 برای او داعی شفا شود. . ي�ى از حقوق مسلمان اين است كه در هناگم مرض، به ز�ار�ش رفته و ٧

 غلط:   صحيح:

 . اطالع از مسائل خصوىص همساياگن، از اخالق مومنان است. ٨

 غلط:   صحيح:

 سواالىت در مورد آ�ه ذكر شد:



 
 

 ٢٠٩ 

درس هجدهمح رش  
 تر�ن مردم نزد اهللا كسا� هستند كه برای مردم بیشرت�ن نفع را دارند.. دوست داشت� ٩

 غلط:   صحيح:

 هللا خرجنا، و ىلع ر�ِّنا توّ�نا).. داعی خروج از م�ل اين است: (�سم اهللا وجلنا، و �سم ا ١٠

 غلط:   صحيح:

 گو�م: (يهدي�م اهللا و يصلح بال�م).. به كىس كه هناگم عطسه مرا داع كند، � ١١

 غلط:   صحيح:

 كند.. اذاكر، مسلمان را حفظ كرده و او را به اهللا عزوجل نزديک � ١٢

 غلط:   صحيح:

 ست؟ی �بت تو به برادر مسلمانت چی. �شانه ١٣

................................................................................... 

 . از اموری كه دال بر نقص ايمان است، حسودی كردن به برادر مسلمانت است. ١٤

 غلط:   صحيح:

 شوند، چیستند؟. اسباىب كه سبب جلب �بت � ١٥

..................................................................................... 

 شود حرام است.. از مسكرات، فقط آ�ه كه مخر ناميده � ١٦

 غلط:   صحيح:

 . دميدن در غذا و نوشيد�، حرام است. ١٧

 غلط:   صحيح:



 
 

 ٢١٠ 

درس هجدهمح رش  
 . بعد از فارغ شدن از غذا و قبل از شسنت دست، مستحب است انگشتان را لیسيد. ١٨

 غلط:   صحيح:

 . ميانه روی، همان منهج مطلوب در غذا و بلاس و ز�نت است. ١٩

 غلط:   صحيح:

تر�ن اشخاص برای غسل ميت و نماز بر او و دفن كرد�ش ................ و سپس .............. و . بر حق ٢٠

 سپس ..................... و سپس ........................ هستند.

 شخص ميت:. پرداخت بدهاكری  ٢١

 مباح است:   سنت است:   واجب است:

 . ح�م دفن ميت: ٢٢

 فرض كفايه است:   واجب است:   سنت است:

 . ح�م تلق� كىس كه در حال مرگ است: ٢٣

 حرام است:   سنت است:   واجب است:

 كند:. ح�م حضور كىس كه در شسنت ميت هماكری ن� ٢٤

 مكروه است:   مباح است:   حرام است:

 شوند.های كفن وقىت كه ميت داخل قرب گذاشته شد، باز كرده �. گره ٢٥

 غلط:   صحيح:

-توانند همديگر را غسل كنند. ز�را عقد ازدواج، با وفات ي�ى از زوج�، قطع �. زوج� ن� ٢٦

 شود.



 
 

 ٢١١ 

درس هجدهمح رش  
 غلط:   صحيح:

 ..................................... غسل دهند.توانند كىس را كه ........................................ مرد و زن � ٢٧

 . كىس كه نماز بر ميت از او فوت شود ................. و اين در حدود ............ است. ٢٨

 . گر�ه كردن بر ميت، مطلقا جايز است. ٢٩

 غلط:   صحيح:

 شود.. ميت در حلد و رو به قبله خوابانده � ٣٠

 غلط:   صحيح:


