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 قدمهم

 احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا ونبينا رسول اهللا ... اما بعد
بدان كه يادگيري چهار چيز بر مـا   ـدرود خداوند بر شما باد  ـبرادر و خواهر مسلمان 

 واجب است: 
ايد بـا علـم و   و دين اسالم است. زيرا ب ص، پيامبر كه شناخت خداوند علم:  -1

. كسي كه چنـين عمـل نمايـد،    نه با جهل و ناداني پرستش نمود را شناخت ودانش خدا 
  سرنوشت او به سوي گمراهي و در اين امر همانند مسيحيان خواهد بود.

كسي كه [چيزي را] بداند، اما [به آن] عمل نكند، همانند يهود خواهد بود. عمل:  -2
هاي شيطان آن است كه  از حيله كردند. يكي علم داشتند اما به آن عمل نميها  آن زيرا

اش عذر  كند تا انسان در پيشگاه خداوند به وسيلة جهل و ناداني انسان را از علم دور مي
دانست كه هر كسي كه توانايي يادگيري داشته باشد اما آن را  و بهانه بياورد! [انسان] نمي

له را در پيش اين حي انجام ندهد، در حقيقت حجت بر او تمام شده است. قوم نوح 

﴿ گرفتند:                 ﴾  :(انگشتهايشان را در  )۷(نوح

گوششان فرو بردند و لباسهايشان را پايين آوردند [سرشان را كامالً پوشاندند]) تا حجت 
  اقامه نشود).ها  آن بر

انشمندان و دعوتگران وارثان پيامبران هستند. زيرا ددعوت به سوي خداوند:  -3

﴿ها  آن اسرائيل را لعن و نفرين كردند. زيرا بني خداوند         

                ﴾ :همديگر را از كار خالف  ).٧٩(املائدة

با سكوت و سازشكاري، افراد گناهكار را ها  آن انكردند، و حتى جمعي از نيك نهي نمي
 بسيار زشت و ناپسند بود.ها  آن اعمال ءكردند، به اين ترتيب برنامه عمالً تشويق مي
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دعوت كردن [مردم به سوي خداوند] و آموزش دادن فرض كفايه است. اگر گروهـي  
همه مـردم از انجـام آن   از مردم آن را انجام دادند، هيچ كس گناهكار نخواهد بود. اما اگر 

 سرباز بزند همگي گناهكارند.
در همة مراحـل يـادگيري، عمـل     داشتن صبر و بردباري در مشكالت و آزارها: -4

 كردن به آن تعاليم و دعوت كردن به سوي آن.
ما با هدف مشاركت در از بين بردن جهل و تسهيل كسب علم واجب، در ايـن كتـاب   

علوم شرعي را همراه با سـه جـزء آخـر قـرآن كـريم و       مختصر حداقل كافي [و الزم] از
هـاي آن بـود. (آب    ايم. علت انتخاب اين اجزاء، كثرت تكرار سـوره  تفسير آن گرد آورده

 دريا را گر نتوان كشيد، هم به قدر تشنگي بايد چشيد).
 صدر اين كار همة تأكيد و تالش ما بر رعايت اختصار و احاديـث صـحيح پيـامبر    

ايم كه كمال يكـي   كنيم كه در اين كار به صورت كامل عمل نموده ا ادعا نميبوده است. م
از صفاتي است كه فقط به خداوند اختصاص دارد. اما اين كار نهايت تـالش انسـان كـم    
كاري است. اگر به راه صواب رفته باشد كه اين كار، لطف خداوند اسـت. ولـي چنانچـه    

ن است و خداوند و پيامبرش از آن مبـرا هسـتند.   اشتباه باشد، اين كار از خودمان و شيطا
هايمان را با نقد هدفمند و سازنده بـه مـا هديـه     خداوند آن كسي را رحمت كند كه عيب

 نمايد.
خواهيم كه بـه همـة كسـاني كـه در تهيـه، چـاپ و نشـر آن مشـاركت          از خداوند مي

پذيرد و جزا و پاداش آنان اند، بهترين پاداش را عنايت فرمايد و [اين عمل] آنان را ب داشته
 را مضاعف بگرداند.

 واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على سيدنا و نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
 .شود مياين كتاب غير قابل فروش است و به صورت رايگان پخش 
 . ق ه 1425چاپ دهم، با اضافات و ويرايش، رجب 
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ورت عمده يا اطالعـات بيشـتر   يا در خواست كتاب به ص براي كمك و يا مشاركت و
 info@tafseer.comپسـت الكترونيكـي   و www.tafseer.com (دربارة طـرح بـه سـايت   

 مراجعه كنيد.



 
 
 

 فضل قرائت قرآن

 هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وعلى آله وصحبه. أما بعد: احلمد
يلت خداونـد بـر   قرآن كالم خداوند است و فضيلت آن بـر سـاير كـالم هماننـد فضـ     

 آيد. آفريدگانش است، و قرائت آن برترين كالمي است كه زبان براي آن به تحرك در مي
 . از جمله:تعليم و تعلّم قرآن و قرائتش داراي فضائل زيادي است

 .(خباري) »خريكم من تعلم القرآنَ وعلّمه«: فرمايد مي صپاداش تعليم قرآن؛ پيامبر 
 ».دهد ياد ميآن را  گيرد و آن را ياد ميبهترين شما كسي است كه قر«

 پاداش قرائت قرآن
 ».من قَرأَ حرفاً من كتاب اَهللا فله به حسنةٌ واحلسنةُ بعشرِ أمثاهلا«: فرمايد مي صپيامبر 

 .(ترمذي)
اي اسـت و در ازاي هـر    هر كس از كتاب خداوند، حرفي را بخواند بـراي او حسـنه  «

 ».دشو حسنه، ده برابر آن داده مي

 فضيلت حافظ قرآن و كسي كه در خواندن آن ماهر است
مثل الذي يقرأ القرآنَ وهو حافظٌ له مع السفرة الكرمِ الربرة، «: فرمايد مي صپيامبر اكرم 

فله أجران ه وهو عليه شديد(متفق عليه)» ومثل الذي يقرأ القرآنَ وهو يتعاهد. 
بـا مالئكـة   » جايگاه او در بهشت«است،  خواند و حافظ آن مثال كسي كه قرآن را مي«

خواند و به آن توجه وافـر دارد و بـر آن    و مثال كسي كه قرآن مي ،بلندمرتبه و نيك است
 ».باشد پابرجا و محكم است، داراي دو أجر مي

يقالُ لصحابِ القرآن: اقْرأ وارتقِ ورتلْ كَما كنت ترتلُ يف الدنيا فإنَّ «: فرمايد ميو همچنين 
 .(ترمذي)» نزلتك عند آخرِ آية تقرأُ ام
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: بخوان و باال بـرو، قـرآن را بـا    شود ميگفته  در روز قيامت)به همنشين و يار قرآن («
بـا  » بهشـت «نمودي، چرا كه جايگـاه تـو در    ترتيل بخوان همانگونه كه در دنيا تالوت مي

 ».باشد خواندن آخرين آيه مي
هاي قرآن به ميـزان تعـداد    ث) آمده است كه تعداد آيهدر أثر (حدي«گويد:   خطابي مي

باال برو به ميزاني كه از » پشت«هاي  شود: از پله هاي بهشت است، به قاري گفته مي درجه
اي، پس هر كس تمامي قرآن را تالوت نموده در باالترين درجه  هاي قرآن تالوت كرده آيه

خوانـده، پيشـرفت او، بـدان    ن را آ و هر كس قسـمتي از  ،گيرد بهشت در آخرت قرار مي
 ».ي انتهاي قرائت است ميزان خواهد بود، پس نهايت پاداش به موازنه

 كند پاداش كسي كه فرزندش قرآن را حفظ مي
»ثْلُ ضم هؤوورٍ ضن ناً ماجت ةاميالق موي اهدالو أُلبس لَ بِهمعو هلَّمعتآنَ وأَ القرقَر نسِ، ممِء الشو

 ».ما القُرآنَويكْسى والداه حلَّتنيِ ال يقُوم لَهما الدنيا، فَيقُوالن: مب كُِسينا هذه؟ فَيقَالُ: بِأَخذ ولَدكُ
آموزش دهد و بدان عمل نمايد بـر پـدر و مـادرش در    آن را  هر كس قرآن بخواند و«

اي بـر   و جامه ،دهند كه نورش همانند نور خورشيد است ميروز قيامت تاجي از نور قرار 
ها  آن شوند: و گذاري نمي قيمت» بخاطر گرانبها بودنشان«خواهند كرد كه در دنيا ها  آن تن
حفـظ كـردن   شود: بخـاطر   ايد؟ گفته مي گويند: بخاطر چه چيزي ما را به اينها پوشانده مي

 .(حاكم)». فرزندتان قرآن را

 اي پيروانش در آخرتشفاعت قرآن بر
 ».إِقْرُءوا القُرآنَ فَإِنه يأْتي يوم القيامه شفيعاً َألصحابه«: فرمايد مي صپيامبر اكرم 

 .(مسلم)» همانا قرآن در روز قيامت، شفيع پيروانش است«
 .»لقيامة ...الصيام والقُرآنُ يشفَعان للعبد يوم ا«فرمايد:  و همچنين مي

 .(احمد وحاكم) .»كنند روزه و قرآن براي بنده در روز قيامت شفاعت مي«
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 ندشو  ميطالعه و بررسي قرآن جمع پاداش كساني كه براي تالوت و م
ه بينهم ما اجتمع قُوم يف بيت من بيوت اهللا تعالَى يتلُونَ كتابه ويتدارسون«: فرمايد مي صپيامبر 

نع نمياهللا ف مهذَكَر كةُ واملالئ مهفَّتحةُ ومحالر مهتيغَشنةُ، ويكالس مهلَيع لَتزإِالَّ نهد.« 
ند و كتاب خدا شو  ميخداوند متعال جمع  هاي خانهاي از  گروهي نيستند كه در خانه«

نـازل  هـا   آن مگر اينكه آرامـش بـر   ،ررسي آن مشغولندو به مطالعه و ب كنند ميرا تالوت 
زنند و خداوند،  گيرد و مالئكه، به گرد آنان حلقه مي   د و رحمت آنان را در بر ميشو  مي

 ».كند ميآنان را در نزد كسي كه پيش اوست ذكر و ياد 

 آداب قرائت قرآن
لمس يا خوانـده نشـود مگـر    ، از جمله: (قرآن، كند ميابن كثير برخي از اين آداب را بيان 

و قبل از تالوتش مسواك بزند و بهترين لباسـش را بپوشـد و رو بـه     ،شخص طاهر باشد
قبله نمايد و در صورت خميازه كشيدن از قرائت خـودداري نمايـد و قـرائتش را بخـاطر     
  صحبت نمودن جز در صورت ضرورت قطع ننمايد و حضور ذهن داشته باشد و در آيـه 

هـاي وعيـد و    و در آيه ،باشدها  آن و از خداوند خواهان ،ت، وقف نمايدهاي وعد و نعم
قـرار ندهـد و   » بـر روي زمـين  «خطر نيز به خداوند پناه ببرد و قرآن را بصورت پراكنـده  

باالي آن چيزي قرار ندهد و بعضي از آيات بلندتر از بعضي ديگر در قرائـت، بـا صـداي    
 لوغ نيز قرائت نكند).بلندتر نخواند و در بازار و مكانهاي ش

 چگونگي خواندن قرآن 
كَانَ يمد مداً، إِذَا قَرأَ: بسمِ اِهللا «سؤال شد و گفت:  صي قرائت پيامبر  درباره از أنس 

 ».الرحمنِ الرحيم؛ يمد باسمِ اِهللا، ويمد الرحمنِ، ويمد الرحيمٍ
خوانده باسم  كه بسم اهللا الرحمن الرحيم را ميد، زمانيدادن ايشان در حالت مد، مد مي«

 .(بخاري)» دادند دادند، الرحمن والرحيم را مد مي اهللا را مد مي
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 مضاعف شدن أجر قرائت
هر كس خالصانه قرآن را تالوت نمايد، مأجور است ولكن ايـن پـاداش چنـدين برابـر و     

از  يك حرفشود؛ و  ه تالوت ميشود در هنگام حضور قلب، تدبر و فهم آنچه ك زياد مي
 شود. تا هفتصد برابر بيشتر مي ،ده برابر حسنه

 مقدار قرائت قرآن در شب و روز
هر روز مقداري از قرآن را براي تالوت كردن تعيين نموده بودنـد و   صاصحاب پيامبر 

كردند و حتي در ختم قرآن در كمتـر از سـه روز    كمتر از هفت روز ختم نميآن را  هرگز
 هي شده است.ن

بر غنيمت شمردن وقتت براي قرائت قرآن حريص باش و  پس اي برادر بزرگوار!
ترك آن را  براي هر روز مقداري از قرآن را براي تالوت اختصاص بده و در هر صورت

و اگر غافل  .و رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود، نه گه تند و گهي خسته رود ،نكن
من نام عن «: فرمايد مي صفردا قضا كن چرا كه پيامبر ن را آ شدي يا در خواب ماندي

م أَها قَرمكَأَن لَه برِ كُتالظُّه الةصر والفَج الةص نيا بميف أَهفَقَر هنٍء ميش نع أَو بهزلِحاللَّي ن.« 
 و نتوانست«اب ماند يا از قسمتي از آن خو» در قرائت قرآن«هر كس از سهم حزبش «

بخواند و در أجـر آن  آن را  ، در بين نماز صبح و نماز ظهر»بطور كامل قرائت نمايدآن را 
 .شود.(مسلم) در شب نوشته مي» براي او معادل در اجر قرائتش«در آن موقع 

انـد   فراموش كـرده آن را  اند و به هر صورتي و از كساني مباش كه قرآن را ترك نموده
 قرائتش يا ترتيلش يا تدبرش يا عمل بدان يا طلب مداوا نمودن از آن.مانند ترك 



 
 
 

 سؤاالت مهم در زندگي انسان مسلمان

 كنند؟ : مسلمانان، عقايد خود را از چه منابعي أخذ مي1س

 ﴿ كه به تعبير قرآن: صاز دو منبع قرآن و احاديث صحيح پيامبر      

   ﴾ :گردد.  آن جز وحي و پيامي نيست كه وحي و پيام مي .)٤(النجم 

اما الزم به ذكر است استنباط ما از آيات و احاديث، بايد بر طبق فهم و استنباط صحابه 
 و سلف صالح صورت گيرد.

  : مراتب و درجات دين اسالم كدامند؟2س
 مراتب اين دين به ترتيب عبارت است از اسالم، ايمان و احسان.

  چيست و اركان آن كدامند؟: اسالم 3س
اسالم عبارت است از اينكه به توحيد معتقد باشيم و تسليم او شويم، اوامر او را انجام 
دهيم و از منهيات او اجتناب ورزيم، از شرك نسبت به پروردگار پرهيز نموده و از شرك 

 و مشركان برائت جوييم.
بنِي اإلسالم علَى خمسٍ: شهادةُ « د:ان  در اين باره چنين فرموده صاركان اسالم: پيامبر 

» رمضانَ أَنْ ال إِلَه إال اهللا وأَنَّ حممداً رسولُ اِهللا، وإِقَامِ الصالة، وإِيتاِء الزكَاة، وحج الْبيت، وصومِ
از، اسالم بر پنج اساس بنيان نهاده شده است: گفتن شهادتين، اقامه نم (متفق عليه).

 پرداخت زكات، اداي حج و گرفتن روزه ماه رمضان.

  : ايمان چيست و اركان آن كدامند؟4س
ايمان عبارت است از قول و فعل قلب و زبان كه با عمل جوارح توأم و همراه باشد. 
ميزان ايمان با انجام طاعات و رعايت تقوا، افزايش يافته و با ارتكاب گناه دچار نوسان 

اإلميانُ بِضع «اند:  درباره ايمان و اقسام آن چنين فرموده صابد. پيامبر ي شده و كاهش مي
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انن اإلميةٌ مبعاُء شيالْحةً، وبعونَ شعبس[درخت] ايمان، شامل هفتاد و چند (رواه مسلم» و .(
 باشد. هاي [منشعب از] آن مي شاخه است كه حيا و آزرم، يكي از شاخه

اشد كه انسان، بعد از انجام كارهاي نيك و عمل به اوامر خداوند، چه بسا پيش آمده ب
و بعد از ارتكاب گناهان، دچار نوعي رخوت و كسالت در  ،كند احساس شور و نشاط مي

گردد، اين حاالت تنها به دليل افزايش و كاهش ميزان ايمان در انسان  انجام طاعات مي

﴿ اند:  يمان چنين فرمودهباشد. خداوند براي حفظ و افزايش ميزان ا مي         

                            ﴾ 

در دو طرف روز اول و آخر آن و نخستين ساعات شب نماز را برپا دار،   .)۱۱۴(هود:
 برد. خوبيها، بديها را از ميان مي زيرا 

 اركان ايمان:
أَنْ تؤمن بِاللَّه، ومالئكَته، وكتابِه، ولقَائه، «اند:   پيامبر اسالم در اين مورد چنين فرموده

رِ كُلِّهبِالْقَد نمؤتو ،ثعبِالْب نمؤتو ،هلسرز ايمان به ايمان عبارت است ا (متفق عليه).» و
 خداوند، فرشتگان، كتاب، روز محاسبه، پيامبران، زنده شدن پس از مرگ و قضا و قدر.

  : معناي (ال إله إالَّ اللّه) چيست؟5س
تنها براي خداوند آن را  مفهوم آن اينست كه عبوديت و اطاعت را از غير خدا سلب و

 اختصاص دهيم.

  تگارند كدام است؟: گروهي كه در روز قيامت نجات يافته و رس6س
وتفْترِق أُمتي علَى ثَالث وسبعني ملَّةً كُلُّهم في «اند:   در اين رابطه فرموده صپيامبر اسالم 

 ذي).(أمحد والترم» النارِ إِال ملَّةً واحدةً. قَالُوا: ومن هي يا رسولَ اللَّه؟. قَالَ:ما أَنا علَيه وأَصحابِي
و تنها يك گروه از آنان رستگار شوند  مي امت من به هفتاد و سه گروه و فرقه تقسيم
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. ياران از ايشان پرسيدند: يا رسول اللّه! آن آيند مي گردند و بقيه در آتش دوزخ گرفتار مي
 گروه كدام است؟ ايشان فرمودند: گروهي كه از سنت من و روش ياران من تبعيت نمايد.

ديث، مذهب بر حق، مذهبي است كه از سنت پيـامبر و سـيرت يـاران آن    بنابر اين ح
 حضرت پيروي نمايد و از بدعت در دين پرهيز كند.

  : آيا خداوند با ما و همراه ماست؟7س
اش بر كائنـات،   بله، خداوند از طريق علم خود نسبت به ما و حفاظتش بر ما و احاطه

باشد، هيچ كدام از  ود مخلوقاتش آميخته نميهمراه ماست، ولي بايد دانست ذات او با وج
توانند بر او احاطه يافته و ذات او را درك كنند. در واقع او در عين حال  هايش نمي آفريده

اي واال قرار دارد و با وجوديكه از ما و توان فهم ما بدور است  كه نزديك است، در مرتبه
 به ما بسيار نزديك است.

  ن با چشم ديد؟توا : آيا خداوند را مي8س
توان در   مسلمانان اهل قبله بر اين مسأله متفق القول هستند كه ذات خداوند را نمي

ر در صحراي محشر و دذيل مؤمنان، در روز قيامت  به آيهدنيا مشاهده كرد اما با استناد 

﴿ :فرمايد ميخداوند ديد.  داوند را خواهندبهشت، خ               

﴾  :(آري) در آن روز صورتهائي شاداب و مسرور است و به ). ٢٣ -٢٢(القيامة

 نگرند! پروردگارش مي

 اي دارد؟ : شناخت نامها و صفات خداوند چه فايده9س

ترديد اولين امري كه خداوند آن را بر بندگانش واجب كرده است، شناخت  بي
كنند خداوند  ميرا بشناسند او را به طور شايسته عبادت اوست، چنانچه مردم خدا 

»  اهللا«پس بدان كه معبودى بحق جز «). ١٩(حممد: » فَاعلَم أَنه الَ إِلَه إِالَّ اللَّه«فرمايد:  مي
پس يادكردن رحمت و بخشش گسترده خداوند باعث ايجاد اميد، ذكر شدت » نيست
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شود.  ميمت بخشيدن او به تنهايي سبب شكرگزاري انتقام او موجب ترس، و ياد كردن نع
ها  آن منظور از عبادت كردن به وسيله نامها و صفات پروردگار، اطالع پيدا كردن نسبت به

. تعدادي از جمله نامها و هاست آن به طور كامل و عمل كردن بهها  آن و دانستن معاني
ند مانند علم، رحمت و شو ميصفات خداوند آنهايي هستند كه بندگان بدانها وصف 

عدل. گروهي ديگر از نامها و صفات پروردگار آنهايي هستند كه بندگان بدانها نكوهش 
 شوند مانند الوهيت، جبروت و تكبر. همچنين بندگان نيز صفاتي دارند كه به وسيله  مي
شوند اما توصيف خداوند به وسيله آن  ميشوند و بدانها دستور داده  ميستوده ها  آن
باشد.مانند بندگي، نيازمندي، فقر، ذلت، طلب كردن و... پس دوست  ميات ممنوع صف

را ها  آن ترين مردم نزد پروردگار آن كسي است كه صفاتي داشته باشد كه خداوندداشتنى
دوست دارد و منفورترين فرد نزد پروردگار كسي است كه داراي صفاتي باشد كه خداوند 

األعراف: » وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها«فرمايد:  ميخداوند  بيزار و متنفر است.ها  آن از
 ».خدا را به آن (نامها) بخوانيد ;و براى خدا، نامهاى نيك است« ).١٨٠

إنَّ اهللا تسعة وتسعني امساً مائة غري «=روايت شده است كه فرمود: صهمچنين از پيامبر 
را ها  آن ) نام دارد كسي كه99ترديد خداوند بلند مرتبه ( بي« ».واحد، من أحصاها دخل اجلنة

(متفق عليه). كسي كه به ». شودمي عمل كند وارد بهشت ها  آن بر زبان جاري كند و به
را شمارش نمايد و بر زبانها جاري ها  آن تواندمي پيروي از قرآن و سنت صحيح بپردازد 

لذي ال اله إال هو، الرمحن، الرحيم، امللك، القدوس، السالم، هو اهللا ا«كند، اين نامها عبارتند از: 
املؤمن، املهيمن، العزيز، اجلبار، املتكرب، اخلالق، البارئ، املصور، األول، اآلخر، الظاهر، الباطن، 
السميع، البصري، املويل، النصري، العفو، القدير، اللطيف، اخلبري، الوتر، اجلميل، احليي، الستري، 

املتعال، الواحد، القهار، احلق، املبني، القوي، املتني، احلي، القيوم، العلي، العظيم، الشكور، الكبري، 
احلليم، الواسع، العليم، التواب، احلكيم، الغين، الكرمي، األحد، الصمد، القريب، ايب، الغفور، 

، املليك، املقتدر، املسعر، الودود، الويل، احلميد، احلفيظ، ايد، الفتاح، الشهيد، املقدم، املؤخر
القابض، الباسط، الرزِاق، القاهر، الديان، الشاكر، املنان، القادر، اخلالَّق، املالك، الرزَاق، الوكيل، 
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الرب،   الرقيب، احملسن، احلسيب، الشايف، الرفيق، املُعطي، املُقيت، السيد، الطيب، احلكم، األكرم،
 ».، اجلواد، السبوح، الوارث، الرب، األعلي، اإللهالغفار، الرءوف، الوهاب

او اهللا كسي است جز او خدايي نيست، بسيار بخشنده، مهربان، حاكم، پـاك و منـزه،   «
عيب و نقص، امان دهنده، محافظ و مراقب همه چيز، شكوهمند و قدرتمند، واالمقام و  بي

ـ  شايسته عظمت، آفريننده، به وجود آورنده جهان از نيس آغـاز،   يتي، صورتگر، پيشـين و ب
انتها، پيدا و نمودار، ناپيدا و نهان، بسيار شـنوا و بينـا، سـرور، يـاري دهنـده و       يپسين و ب

كننـده،   همددكار، بسيار آمرزنده، بسيار توانـا، بـا لطـف، دقيـق و آگـاه، يگانـه، زيبـا، زنـد        
قـوي، محكـم و صـاحب    پيروز، حقيقت، بيان كننـده،   ،پوشاننده، بزرگ، ،بلندمرتبه، يكتا

قدرت، زنده، برپادارنده، واالمرتبه، با عظمت، بسيار سپاسگزار، بردبـار، گشـايش دهنـده،    
نياز، بخشنده، يكتا، جاودان، نزديك، پاسخ دهنـده،   يبسيار دانا، توبه پذيرنده، باحكمت، ب

ر، بسيار آمرزنده، بسيار دوستدار، سرپرست، ستوده، حافظ و نگهبـان، سـتايش شـده، داو   
كننـده رزق و   هگواه، به جلو اندازنده، به تاخير اندازنده، پادشاه بزرگ، بـا اقتـدار، گسـترد   

گيرنـده،  كننده، دهنده و گستراننده، روزي دهنده، خشمكننده، گيرنده و كمروزى، و قيمت
دهنده، حامي  يتوانا، بسيار آفريننده، صاحب، بسيار روز ،دين دار، شكرگزار، نعمت دهنده

پرست، آگاه، نيكي كننده، حسابگر، شفادهنده، رفيق و دوست، دهنده، دانـا و توانـا،   و سر
ترين، نيكي كننده، بسـيار آمرزنـده، بسـيار مهربـان،       ميسرور، پاك از هر نقص، داور، گرا

 بسيار بخشنده، داراي جود و كرم، پاك و منزه، وارث، پروردگار، برترين و مورد پرستش.

حديث عبارت از عمل كردن به آن است وقتي كه نام (حكيم) را منظور از احصاها در 
ذكر كرده است اين بدان معني است كه فرد بايد همه امـورش را تسـليم فرمـان خداونـد     

كند، پـاك و منـزه    ميكند، زيرا همه براساس حكمت اوست. زماني كه نام قدوس را ذكر 
هاي عمـل  آورد. همچنين از نشانه ميها و عيبها را به خاطر بودن خداوند را از همه نقص

 .هاست آن و خواندن خداوند به وسيلهها  آن ها، بزرگداشت و تعظيممبه نا
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  : تفاوت اسماء و صفات خداوند در چيست؟10س
اسماء خداوند و صفات او در دو چيز با هـم مشـترك هسـتند؛ يكـي در جـائز بـودن       

. اما از چند جهت داراي تفاوتهـايي  و ديگري جواز سوگند خوردن بدانهاها  آن استعاذه به
هستند: اول اينكه اظهار عبوديت نسبت به اسماء جائز اسـت مثـل عبـدالكريم، همچنـين     

د مثل گفتن يـا كـريم، در حاليكـه ايـن دو امـر      باش ميمخاطب قراردادن اسماء او درست 
ا عبـدالكرم  توان مثالً گفت: يا كرم اللّه يا نام كسـي ر  د و نمي كن ميدرباره صفات صدق ن

شوند، به عنوان مثـال صـفت (رحمـت) از اسـم      گذاشت. دوم: صفات از اسماء مشتق مي
باشد، مـثالً از صـفات (اسـتواء)     اما عكس اين امر جائز نمي ،(رحمان) اشتقاق يافته است

توان اسم (مستوي) را مشتق نمود. تفاوت سوم آندو اينسـت كـه اسـماء از افعـال او      نمي
 توان اسم (غاضب) را مشتق نمـوده و  ه عنوان مثال از فعل (غضب) نميشود. ب گرفته نمي

شـود كـه در ايـن     براي خدا وضع كرد، حال آنكه صفات از افعال خداوند اخذ مـي آن را 
توان صفت (غضب) را براي خـدا اثبـات كـرد زيـرا (غضـب) از افعـال        صورت مثالً مي

 اوست.

  : مفهوم ايمان به فرشتگان چيست؟11س
هاي  ست از ايمان به وجود آنان و اينكه فرشتگان نوعي خاص از آفريـدهعبارت ا

﴿ :فرمايد ميخداوند هستند. قرآن در مـورد آنان چنين            

          ﴾ :ه بلكه بندگان گرامي و محترمي هستند ك. )۲۷(االنبياء

. آنان (آنقدر مؤدب و كنند ميبهيچ وجه از اطاعت و عبادت و اجراء فرمان سرپيچي ن
گيرند و تنها به فرمان او كار  فرمانبردار يزدانند كه هرگز) در سخن گفتن بر او پيشي نمي

 كنند (نه فرمان كس ديگري). مي
 ز: ايمان به فرشتگان، مستلزم ايمان آوردن به چهار چيز است كه عبارتند ا

 الف: ايمان به وجود آنان.
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دانيم، مانند  ب: ايمان به وجود فرشتگاني كه از طريق قرآن و حديث، اسم آنان را مي 
 جبرئيل.

ج: ايمان به خصوصياتي كه از طريق قرآن و حديث، در مورد آنان، به ما رسيده است، 
 مثل عظمت و بزرگي ذات آنان. 

ام از فرشتگان مكلّـف بـه انجـام آن هسـتند،     د: ايمان به وظائف و كارهايي كه هر كد
 مانند ملك الموت.

  : قرآن چيست؟12س
گـردد،   قرآن، سخن خداوند است كه از جانب او نازل شده و به سوي او نيز بـاز مـي  

بـه محمـد   آن را  كتابي كه خداوند، خود، به حروف و اصوات آن تكلّم نموده و جبرئيـل 
را بر پيامبران خود نازل فرمـوده  ها  آن بي كه خداوندرسول اللّه ابالغ كرده است. ديگر كت

 م اهللا بوده است.النيز به همين نحو ك

  شويم؟ نياز مي : آيا با رجوع به قرآن، از مراجعه به سنت پيامبر بي13س
توان  خير؛ زيرا سنت، مفسر قرآن است و جزئيات دين چون نماز را فقط با سنت مي

أَال إِني أُوتيت الْكتاب ومثْلَه معه، أَال «اند:  چنين فرموده صشناخت. در همين رابطه پيامبر 
وه، وما يوشك رجلٌ شبعان علَى أَرِيكَته يقُولُ: علَيكُم بِهذَا الْقُرآن، فَما وجدتم فيه من حاللٍ فَأَحلُّ

وهمرامٍ فَحرح نم يهف متدجبدانيد كه دو چيز به من عطا شده است:  (أمحد وأبو داود).» و
رسد كه در  بينم روزگاري فرا مي قرآن و چيزي همانند آن كه همراه آنست [سنت من]. مي

گويد: تنها حالل  آن مردي سير، بر تختش تكيه زده [آزمند و جاه طلب] و به مردم مي
 .قرآن را حالل بشمريد و تنها از حرام آن بپرهيزيد

 : مفهوم ايمان به پيامبران چيست؟14س
مفهوم آن اينست كه باور داشته باشيم خداوند در هر امتي پيـامبري از خـود آن امـت    
برانگيخته تا او آن قوم را به پرستش و عبادت تنها خداوند و انكار هر آنچه غيـر اوسـت   
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د تأييد خداوند، بـر  دعوت كند. بايد ايمان داشته باشيم كه همه پيامبران راستگويند و مور
 گـر. مـي   انـد و هـدايت    راه راست هستند و پرهيزكار، بزرگوارند و نيكوكار، هدايت شده

بايست بر اين اعتقاد داشته باشيم كه آنان رسالت خود را تمام و كمال به قوم خود ابـالغ   
داشـته  اند. ايمان به آن مستلزم اينست كه يقين  اند و در مأموريت خود قصور ننموده كرده

ترين انسانها و از بدو تولد تا زمان وفات از شرك ورزيدن به  باشيم آنان برترين و شريف
 اند.  خداوند، پاك و منزّه بوده

  : مفهوم ايمان به روز قيامت چيست؟15س
رسـد. در پرتـو ايمـان بـه روز      ايمان داشتن به اينكه روز قيامت به طور قطع فرا مـي  

د عذاب و پاداش در برزخ، نفخـه صـور، حضـور انسـانها در     قيامت، ايمان به مرگ، وجو
روز قيامت در برابر پروردگارشان، دفتر اعمال، ميزان و ترازوي اعمال، صـراط، حـوض،   

 .شود ميشفاعت و سپس يا به سوي بهشت و يا به سوي دوزخ حاصل 

 : انواع شفاعت در روز قيامت كدامند؟16س
اسـت و موقـع آن هنگاميسـت كـه      صسالم اول: شفاعت عظمي كه خاص پيامبر ا 

مردم در روز قيامت، بعد از پنجاه هزار سال، منتظر صدور حكم الهي درباره سرنوشتشـان  
از خداونـد بـراي امـت خـود، طلـب       صباشند. در اين وقت است كه پيامبر اسـالم   مي

 صر به پيامبآن را  نمايد. اين، همان (مقام محمود)يست كه خداوند بشارت شفاعت مي 
 داده است. 

شـود تـا درهـاي بهشـت بـه روي       دوم: شفاعتي است كه با آن از خداوند خواسته مي
اسـت و   صپيامبر اسالم  كند مي مؤمنان گشوده شود. اولين كسي كه شفاعت اين كار را

 ند. شو ميامت او، اولين امتي هستند كه به بهشت وارد 
ب دوزخ هستند، آنـان شـفاعت   سوم: شفاعت يكتاپرستاني كه محكوم به چشيدن عذا

 شوند تا بلكه دچار آن عذاب هولناك نگردند.  مي
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انـد و   چهارم: شفاعت يكتاپرستان سركش و گناهكاري كه به عذاب جهنم دچار شـده 
 شوند تا از عذاب دوزخ به در آيند.  اند، آنان نيز شفاعت مي در آتش آن گرفتار آمده

 اه اهل بهشت. پنجم: شفاعت براي ارتقاي مرتبه و جايگ
شوند تا بدون حساب و كتـاب   ششم: شفاعت مؤمناني است كه از خداوند خواسته مي

وارد بهشت شوند. از همين رو، خداوند افراد بيشماري را كه تنها خود، شمار آنان را مـي  
 . كند ميداند، از آتش دوزخ رهانيده و وارد بهشتشان  

د تا در مجازات و عذاب دوزخيـان،  شو  ميهفتم: شفاعتي است كه از خداوند خواسته 
 صتخفيف قائل شود. اين شفاعت هم همانند شفاعت نـوع اول خـاص پيـامبر اسـالم     

براي كاهش عذاب عمويشان، ابوطالب، از خداوند خواستار شـدند.  آن را  است كه ايشان
فاعت در ساير انواع شفاعتها، ديگر پيامبران، اوليا، فرشـتگان و شـهدا نيـز، داري حـقّ شـ     

 تعلق دارد. صهستند اما حق تقدم به پيامبر اسالم 

 : آيا كمك خواستن و استعانت، و طلب شفاعت از زندگان جائز است؟17س

تشويق نموده و فرموده  كديگربله، جائز است و خداوند مردم را به كمك كردن به ي

﴿ است:          ﴾  :در راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را  .)۲(املائدة

واللَّه في عون الْعبد ما كَانَ الْعبد « اند:  همچنين فرموده صياري و پشتيباني نماييد. پيامبر 
يهأَخ نوي عاي به بنده ديگري كمك كمد، خداوند نيز او را ياري  تا زمانيكه بنده=(مسلم).=»ف

فرمايد:   مي صر فضيلت بسيارى دارد، رسول اهللا كمك كردن به يكديگد. ده مي
اين مسأله در به يكديگر كمك كنيد تا پاداش نيك ببريد. و =(خبارى).» اشفعوا تؤجروا«

 صورت فراهم آمدن چهار شرط جائز است:
 الف: مورد درخواست، در توان فرد شفيع باشد. 
 ب: در مورد امور دنيوي، شفاعت خواسته شود. 

 ع حاضر باشد. ج: فرد شفي
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د: عبارات طلب شفاعت چند پهلو و مبهم نبوده و كامالً واضح باشد. شفاعتي كه ايـن  
 چهار شرط را داراست، از اجر و پاداش عظيمي برخوردار است.

  : انواع توسل كدامند؟18س
  -توسل دو نوع است، نوع اول جائز است و عبارت است از: 

 . –الف: توسل به اسماء و صفات خداوند 
و تبعيـت از سـنت او بـه درگـاه      صب: با انجام كارهاي نيكي چون محبت پيـامبر  

 خداوند اظهار اطاعت و خشوع نمود. 
باشـد بخواهـد او بـرايش بـه درگـاه       ج: انسان از برادر مسلمان كه زنده و حاضر مـي 

 خداوند دعا كند. 
 نوع دوم توسل كه باطل و حرام است عبارت است از: 

زل پيامبران يا اوليا را به عنوان واسطه استجابت دعا قرار داده، مثل اينكه الف: جاه و من
خواهم كه... هر چنـد   بگويد: خداوندا! به خاطر جاه و منزلت پيامبرت يا حسين، از تو مي

جاه و منزلت پيامبر و صالحان، نزد خداوند داراي ارزش بسيار است اما ياران آن حضرت 
يشتر جوياي خير و نيكي بودند، آن هنگام كه دچار خشكسالي كه نسبت به ديگر مردمان ب

در كنارشان بود، به جاه و منزلـت او متوسـل نشـدند     صشدند، با وجوديكه قبر پيامبر 
 ، گرديدند. ص، عموي پيامبر بلكه متوسل به دعاي عباس 

ويـد:  ب: اينكه فرد هنگام دعا، خداوند را به پيامبران و اوليـاء سـوگند دهـد، مـثالً بگ    
خدايا به خاطر پيامبرت يا به خاطر حقانيت او فالن چيز را به مـن عطـا فرمـا. ايـن نـوع      

  د.باش ميتوسل حرام است زيرا سوگند خوردن مخلوق به مخلوق ممنوع 

  : حكم دعا و درخواست از مردگان يا زندگان غائب چيست؟19س
باشد.  ت و دعاي ما مياين كار، شرك است؛ زيرا تنها خداوند قادر بر اجابت درخواس

﴿ در قرآن نيز چنين آمده است:                 



  
 احكامي كه هر مسلمان بايد بداند  42

 

                                     

       ﴾  :۱۴ -۱۳(فاطر( . 

خوانيد حتي مالكيـت و حاكميـت پوسـتة نـازكي      جز خداوند كساني كه به فرياد مي  
شـنوند و اگـر هـم      را به فرياد بخوانيد صداي شـما را نمـي  ها  آن خرمائي را ندارند. اگر

ورزي  روز قيامت انبـازگري و شـرك   بشنوند، توانايي پاسخگويي به شما را ندارند و در 
 ).كند ميند و هيچ كس همچون خداوند آگاه تو را با خبر نكن ميشما را رد 

» من مات وهو يدعو من دون اللَّه نِدا دخلَ النار« اند: فرموده صهمچنين پيامبر 
اهد، به آتش دوزخ هر كس بميرد و از غير خداوند درخواست اجابت دعا خو (البخاري).

توانند دعايي را اجابت كنند   ايد كه مردگان چگونه مي د. آيا به اين انديشيده شو  ميدچار 
تواند كار نيكي   حال آنكه آنان، خود به دعاي زندگان محتاجند. او با مرگش ديگر نمي

يافزايد. تواند بر اجر و پاداش او ب انجام دهد و اين دعا وكارهاي نيك زندگان است كه مي
كننده غائب است نيز مشخص است، او كه  اي كه از فرد درخواست تكليف انسان زنده

 تواند دعايي را اجابت نمايد؟ غائب است و دور از دسترس، چگونه مي

  : آيا بهشت و دوزخ وجود دارند؟20س
د روند. خداون خداوند آن دو را قبل از آفرينش انسانها پديد آورده و هرگز از بين نمي

فرستد و دوزخ را بـر اسـاس عـدل     بر اساس فضل و كرم خود، مردماني را به بهشت مي
 .كند مي خويش، نصيب دوزخيان

  : مفهوم ايمان به قضا و قدر چيست؟21س
، بر اساس قضا و قدر شود مياعتقاد راسخ به اينكه تمام خير و شري كه نصيب انسان 

لَو أَنَّ «اند:   م در اين رابطه چنين فرمودهد. پيامبر اكرباش ميو خواست و حكمت خداوند 
حر تكَان مهمحر لَوو ،ممٍ لَهظَال رغَي وهو مهذَّبع هضلَ أَرأَهو هاتاوملَ سأَه ذَّبع ا اللَّهريخ هتم

سبِيلِ اللَّه ما قَبِلَه اللَّه منك حتى تؤمن بِالْقَدرِ وتعلَم  لَهم من أَعمالهِم، ولَو أَنفَقْت مثْلَ أُحد ذَهبا في



  
 43 سؤاالت مهم در زندگي انسان مسلمان

 

لَدخلْت أَنَّ ما أَصابك لَم يكُن ليخطئَك، وأَنَّ ما أَخطَأَك لَم يكُن ليصيبك ولَو مت علَى غَيرِ هذَا 
اردر اين حال وند اهل آسمانها و زمين را عذاب دهداگر خدا(أمحد وأبو داود). ». الن ،

، و اگر بر آنان رحم نمايد، آيد  نميدر حق خدا، ظلم بر آنان بشمار ها  آن عذاب دادن
رحم و لطف او بر ايشان از تمامي كارهاي نيك بهتر است. بدان اگر به اندازه كوه اُحد، 

از تو آن را  يمان نداشته باشي، خداوندطال انفاق نمايي، تا زماني كه به قضا و قدر الهي ا
رسد، از روي خطا و حادثه نبوده، و هر آنچه  پذيرد. هر آنچه به فرمان الهي به تو مي نمي 

شود، بر اساس تقدير خداوند و خواست او به تو نرسيده است و اگر بدون  نصيب تو نمي
 اعتقاد به قضا و قدر از دنيا بروي، در آتش دوزخ خواهي افتاد.

 ايمان به قضا و قدر، خود، مستلزم ايمان داشتن به چهار چيز است:
 داند.  ) ايمان به اين اصل كه خداوند كليات و جزئيات همه چيز را مي1
 صآيد، در ازل در لوح محفوظ نگاشته و ثبت شده است. پيامبر ) هر آنچه پيش مي2

خالئقِ قَبلَ أَنْ يخلُق السماوات واألرض بِخمِسني كَتب اللَّه مقَادير الْ«اند:   در اين زمينه فرموده
ةنس خداوند، پنجاه هزار سال قبل از آفرينش آسمانها و زمين قضا و قدر  (مسلم).» أَلْف

 مخلوقاتش را تعيين و ثبت كرده است. 
را تواند خواست و مشيت خداوند را تغيير دهـد، و هـيچ نيرويـي     ) هيچ چيزي نمي3

د، و هـر آنچـه را نخواهـد    دهـ  ميتوان مقابله با قدرت او نيست؛ هر آنچه خواهد، انجام 
 پذيرد.   صورت نمي

) ايمان به اينكه خداوند همه چيز را خلق نموده و هر آنچه غير اوسـت، آفريـده آن   4
 ذات بزرگ است.

ر ودر بند : آيا ما در امور دين و دنيايمان، صاحب اختيار و آزاد هستيم يا اسي22س
 جبر؟
باشد، اما اين خواست و ميل از  انسان در زندگيش صاحب خواست و اختيار مي 

﴿ :فرمايد ميچارچوب خواست خداوند خارج نيست، خداوند در اين رابطه     
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    ﴾  :توانيد بخواهيد جز چيزهائي را كه  و حال اينكه نمي. )۲۹(التكوير

 ند جهانيان بخواهد.خداو
. به (متفق عليه)» اعملُوا فَكُلٌّ ميسر لما خلق لَه«: اند همچنين پيامبر اسالم چنين فرموده 

گردد.   امور دنيا و آخرتتان بپردازيد اما بدانيد هر آنچه براي شما مقدر باشد، نصيبتان مي
د را از هم تمييز دهيم. آيا خداوند به ما عقل، گوش و چشم عطا فرموده تا خوب و ب

انسان عاقلي وجود دارد كه دست به سرقت بزند و بعد به عنوان عذر و بهانه، اين كار 
ناپسند خود را تقدير الهي بداند؟! بدون ترديد مردم اين عذر و بهانه را نپذيرفته و او را 

راي تو مقدر كنند و در جواب او، خواهند گفت اين مجازات را نيز خداوند ب مجازات مي
توان عذر و بهانه كارهاي خود قرار داد و در  فرموده است. بنابراين قضا و قدر را نمي

﴿ :فرمايد مياينصورت مرتكب دروغ شده ايم. قرآن در همين رابطه          

                      ﴾  :مشركان خواهند  ).۱۴۸(األنعام

شديم، و چيزي را تحريم نمي  خواست، ما و پدران ما مشرك نمي  گفت: اگر خدا مي 
 نمودند.  اند نيز همين گونه تكذيب مي كرديم. كساني كه پيش از آنان بوده  

  : احسان چيست؟23س
خشى اللَّه كَأَنك تراه، أَنْ ت«اند:  در جواب اين سؤال چنين فرموده  صپيامبر اسالم 

اكري هفَإِن اهرت كُنإِنْ ال ت كاحسان اينست كه چنان از خداوند (متفق عليه، واللفظ ملسلم)» فَإِن .
بيني، و اگر چنين احساسي نداري، چنان باور داشته باشي كه  بترسي گويا كه او را مي

گانه دين است  توست. احسان باالترين مراتب سه بيند و ناظر و مراقب خداوند تو را مي
 تواند به آن برسد. كه هر مسلماني مي

  : شروط قبول كارهاي نيك چيست؟24س
 شود. الف: ايمان به خدا و اعتقاد به توحيد؛ زيرا كار نيك فرد مشرك پذيرفته نمي

 د. ب: داشتن اخالص در انجام آن كار، به نحوي كه تنها رضاي خدا مدنظر باش 
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تبعيت شود؛ زيرا تنها بر اساس  ص  ج: در انجام آن كارها از سنت پيامبر اكرم
بايست خداوند را عبادت نمود. رعايت نكردن هر كدام از اين شروط،  دستورات شرع مي

برد. خداوند دربارة اعمال نيك كفار و مشركان چنين فرموده  كارهاي نيك ما را از ميان مي

﴿ است:                         ﴾:به سراغ تمام ). ۲۳(الفرقان

رويم و همه را همچون   اند مي  اعمالي كه (به ظاهر نيك بوده و در دنيا) آنان انجام داده
. چرا كنيم سازيم و ايشان را از اجر و پاداش آن محروم مي ذات غبار پراكندة در هوا مي

  اعتبار شدن اعمال خوب انسان مي  كه نداشت ايمان، موجب محو و نابودي احسان، و بي
 گردد.

  : در صورت بروز اختالف بين مسلمان، آنان بايد به چه منبعي رجوع كنند؟25س
در صورت بروز هر نوع اختالفي بايد به حكم و دستور شرع مراجعه كرد كه اين 

 فرمايد: شود. قرآن در اين رابطه مي رآن و حديث استنباط ميحكم و دستور، از دو منبع ق

﴿                ﴾  :و اگر در چيزي اختالف داشتيد  ).۵۹(النساء

(و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد) آن را به خدا (با عرضة به قرآن) و پيغمبر او (با 
 سنت نبوي) برگردانيد. رجوع به

تركْت «فرمايند:   هم در رابطه با قرآن و حديث و اهميت آن دو مي صپيامبر اسالم 
هبِيةَ ننسو ،اللَّه ابتا: كبِهِم مكْتسما تلُّوا مضت نِ لَنيرأَم يكُمدر ميان شما دو چيز را  (أمحد).» ف

كه به آندو متمسك بود و عمل كنيد، از گمراهي و ضاللت به به يادگار گذاشتم، تا زماني
 باشد. دور خواهيد بود، آن دو قرآن و سنت من مي

  : اقسام توحيد كدامند؟26س
الف: توحيد در ربوبيت و آن اينست كه كارهايي چون آفرينش، روزي رساندن و... را  

 صاز بعثـت پيـامبر اسـالم     تنها در توان و قدرت خداوند بدانيم. الزم به ذكر است قبل
 كفار و مشركان به اين نوع توحيد اعتقاد داشتند. 
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ب: توحيد در الوهيت و عبارت است از اينكه كارهـايي چـون نمـاز، نـذر و... را كـه      
دهند، تنها براي خداوند انجـام داد. پيـامبران و    بندگان براي تقرب به درگاه الهي انجام مي

 همين نوع توحيد در ميان انسانها فرستاده شدند.كتابهاي آنان به خاطر اثبات 
ج: توحيد در اسماء و صفات خداوند و آن عبارت است از اينكه تنها اسمهاي حسني 

اند، براي خداونـد    بيان و اعالن نمودهآن را  صو صفات عليايي كه خداوند و پيامبرش 
(پرداختن به بيان كيفيـت  ذكر كنيم و از هر نوع تحريف (تغيير در معنا و مفهوم)، تكييف 

) و تمثيـل  عطل كردن اسماء و صفات خدا بدون هيچ مفهوم و معنـى و مقدار)، تعطيل (م
ها  آن ) برايد بودن مثل و مانند در اسماء و صفات خدا به اسماء و صفات مخلوقين(معتق

  پرهيز نمود.

  : ولي كيست؟27س

  ﴿ :فرمايد يماو، مؤمنيست نيكوكار و پرهيزكار، كما اينكه قرآن      

                     ﴾  :۶۲(يونس- 

۶۳(@N 
دوستان خداوند (سبحان) ترسي بر آنان (از خواري در دنيا و عذاب در  گمان بيهان!  

گردند (چـرا كـه در پيشـگاه خـدا      ن دنيا) غمگين نمي آخرت) نيست و (بر از دست رفت
 چيزي بر آنان مهيا است كه بسي واالتر و بهتر از كاالهاي دنيا است) تقوا پيشه كردند.

(متفق » إِنما وليي اللَّه وصالح الْمؤمنِني«=اند: همچنين پيامبر اسالم در مورد او فرموده 
 خدا و مؤمنان پاك و نيكوكار هستند. ولي و دوست من فقط=عليه).

  اي نسبت به صحابه بر دوش ماست؟ : چه وظيفه28س
آنان را بايد دوست بداريم، برايشان دعا كنيم، قلب و زبان خود را از هر نوع اهانت به 
آنان پاك نگه داريم، به بيان و بازگوكردن فضائل و خوبيهاي آنان بپردازيم، از اشتباهات 

ورشدن در علل اختالفاتشان بپرهيزيم؛ زيرا كه آنان  كرده و از غوطه نظر آنان صرف
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اند اما بايد دانست آنان به درجه اجتهاد رسيده بودند و  معصوم از گناه و اشتباه نبوده
رسد و در غير آن  مي و دوچندانمجتهد اگر اجتهادش، درست باشد به اجري مضاعف 

كند. اشتباهات آنان در برابر آن همه فضائل  صورت، تنها پاداش اجتهادش را دريافت مي
اي نجاست است در دريايي عظيم و ژرف،  و تالشهاي فراوانشان براي اسالم، بسان لكه

در مورد شأن صحابه خود چنين  صتواند آن دريا را آلوده كند؟! پيامبر  آيا اين لكه مي
ده لَو أن أَحدكُم أَنفَق مثْلَ أحد ذَهباً ما أَدرك مد ال تسبوا أَصحابِي فَوالذي نفِْسي بي«فرمايد:   مي

فَهيصال نو مهدياران مرا دشنام ندهيد. به خداوند سوگند اگر هر كدام از (متفق عليه). »   أَح
تواند حتّي به نيمي از مرتبه و منزلت آنان  شما به اندازه كوه أحد، طال انفاق كند نمي

 يابد.دست 

  مبالغه كرد؟ صتوان در مدح شأن و منزلت پيامبر  : آيا مى29س
اشرف مخلوقات و بهترين آنان است، اما نبايد بمانند مسيحيان  صبدون شك پيامبر 

اند، ما نيز در مدح پيامبر  راه مبالغه را پيموده  -عليه السالم –كه در مورد عيسي بن مريم 
نيز ما را از اين كار منع  صيش گيريم. خود رسول راه اغراق و غلو را در پ صاسالم 

ال تطْرونِي كَما أَطْرت النصارى ابن مريم فَإِنما أَنا عبده، فَقُولُوا عبد اللَّه «اند:  فرموده و فرموده
ولُهسرايش اند، ست مرا آنطور كه مسيحيان، پسر مريم را مدح كرده (رواه البخاري). » و

 نكنيد. من فقط بنده اويم، پس [در حق من] فقط بگوييد: محمد بنده خدا و پيامبر اوست.

  : انواع ترس كدامند؟30س
دو ركـن  الف: ترس از روي تعبد و اطاعت كه ركن دوم ايمان است، چـون ايمـان    -
 ) كمال ترس وخوف. 2) كمال دوستي و عشق. 1دارد: 
ترس نسبت به غير خدا، مثل تـرس مشـركان از    ب: خوف السرّ كه عبارت است از -
 هايش كه مبادا آنان را دچار بال و مصيبتي كنند. اين، همان شرك اكبر است.   الهه

 ج: ترك فرائض و واجبات به خاطر ترس از مردم. اين نوع ترس هم حرام است.  –
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 د: ترس طبيعي مثل ترس از درندگان. اين نوع ترس، جائز است. –

  توكل كدام است؟ : انواع31س
الف: توكل بر خدا در تمامي امور و كارها براي به دست آوردن خير و بركـت و دفـع   

 ضرر و زيان. اين نوع توكل، واجب است. 
ب: توكل بر مخلوقات در اموري كه در توان او نيست مثل توكل بر مردگان. اين نـوع  

 توكل، شرك اكبر است. 
در توان انسانهاست به آنـان. مثـل دادن وكالـت از    ج: واگذاركردن امور و كارهايي كه 

طرف يك نفر به فردي ديگر براي خريد يا فروش اشياء و كـاال. ايـن نـوع توكـل، جـائز      
 است.

  : انواع عشق كدام است؟32س
 الف: عشق به خدا كه اساس ايمان است. 

ن، امـا  ب: دوست داشتن در راه خدا، مانند برادري با مؤمنان و دوست داشتن همه آنـا 
محبت نسبت به تك تك آنان، بر اساس ميزان ايمان و تقربشان به خداوند و اطاعـت او،  

 متفاوت است. 
ج: در كنار عشق به خدا، عشق به غير او نيـز در دل جـاي گيـرد ايـن همـان شـريك       
قراردادن غير خدا در عشقي است كه داشتن آن نسبت به پروردگار، بر ما واجـب اسـت،   

 هايشان. اين عشق، خود، اساس شرك است.  كان به الههمانند عشق مشر
انواع مختلفي است چون دوست داشتن از روي احترام، مثـل  آن را  د: عشق طبيعي كه

محبت نسب به پدر و مادر. عشق از روي دلسوزي و ترحم، مثل دوست داشـتن فرزنـد،   
نسانها و دوست دوست داشتن به خاطر وجود شباهتهايي متعدد مثل دوست داشتن سائر ا

داشتن فطري و ذاتي چون دوست داشـتن غـذا از ديگـر انـواع عشـق طبيعـي محسـوب        
 شوند. مي
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  باشند؟ : مردم از نظر والء (دوست داشتن) و براء (بيزاربودن) چند دسته مي33س
 مردم از اين نظر سه دسته هستند: 

ؤمنان مخلـص و پـاك   اند. اينان همان م الف: آنان كه خالصانه مورد محبت واقع شده 
 صسيرت چون پيامبران، صديقين، شهدا و صالحين و در رأس همه آنان، پيامبر اسـالم  

 باشند.  ميزوجات و دختران و ياران او و 
انـد. اينـان كـافران و     ب: آنانكه برخالف گروه اول، مورد بغض و نفرت واقـع شـده   

 باشند.  ن، ماديگرايان و منافقان ميشركامنكران اسالم و نبوت پيامبرمان چون اهل كتاب، م
و از نظر ديگـر،  شوند  مي ج: گروه سوم، آناني هستند كه از يك نظر مورد محبت واقع

ند. آنان عبارتند از مؤمنان گناهكار كه به خاطر ايمانشان، گير ميمورد خشم و نفرت قرار 
انزجـار ديگـر    شوند و از طرفي ديگر به خاطر گناهانشان مورد خشـم و  دوست داشته مي
شوند. برائت از كفار عبارت است از اينكه از آنان نفرت داشته باشيم و در  مؤمنان واقع مي

سالم كردن پيش قدم نگرديم، نسبت به آنان اظهار عجز و خضوع ننماييم، شيفته و فريفته 
سـت  آنان نشويم و از خانه و كاشانه آنان خود را دور نماييم. والء و محبت به مؤمنـان اين 

دادن آنان با مال و و ياري  ،كه در صورت امكان به سرزمين اسالم و مؤمنان هجرت كنيم
 ، نسبت به شاديهاي آنان اظهار سرور نماييم و خواهان خير و بركت براي آنان باشيم. جان

 رفاقت و مواالت با كفار، خود، بر دو نوع است: 
 ،اري دادن كفار بر ضد مسلمانانمثل ي شود ميالف: مواالتي كه باعث خروج از اسالم 

 و يا شك داشتن در كافر بودنشان.  ،يا توقف و تأخير در اين كار ،يا كافر ندانستن كفار
، گردد مي اما از گناهان كبيره محسوب شود ميب: مواالتي كه سبب خروج از اسالم ن

ت ميان مانند مشاركت در جشنهاي آنان يا خود را مثال آنان ساختن. گهگاه ممكن اس
حسن معاشرت با كفاري كه با مؤمنان در جنگ نيستند و برائت از آنان خَلط پيش آيد. 
بايد دانست خداوند به مؤمنان دستور داده تا با كفار غيرحربي به صورتي شايسته و 

 ﴿ بايسته رفتار كنند، در قرآن در اين رابطه چنين آمده است:        
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﴾ :به كساني بكنيد  دارد از اينكه نيكي و انصاف  خداوند شما را باز نمي. )۸(املمتحنة

اند، يقينا خدا دوست  اند و از ديار تان به بيرون نرانده   كه به سبب دين با شما نجنگيده
 مى دارد انصاف كننده گان را.

 اما برائت از آنان امريست كه خداوند، مسلمانان را به اجراي آن فرمان داده است:

﴿                           ﴾ :۱(املمتحنة( .

اي مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي نگيريد. شما نسبت بديشان محبت 
 ورزيد. كنيد و مودت مي  مي

توان با حفظ عدالت در رفتار و گفتارمان نسـبت بـه آنـان، از آنـان برائـت       بنابراين مي
و مشـركان زمـان خـويش چنـين رفتـار       بـا كفـار   صجست، همانطور كه پيامبر اسالم 

 نمودند. مي

  : آيا اهل كتاب، مؤمن هستند؟34س
همه يهوديان و مسيحيان و پيروان اديان ديگر كافرند هر چند كه به ديني معتقد باشند 

به دين او  صكه اصل و ريشه آن درست است، زيرا هر كس بعد از بعثت پيامبر اسالم 
پذيرفته نشده و در روز آخرت، در آتش دوزخ در افكنده  نگرود، بر طبق قرآن، اعمال او

﴿ ند:شو مي                 ﴾  :و كسيكه غير  ).۸۵(آل عمران

شود، و او در آخرت از زمرة  از (آئين و شريعت) اسالم، آئيني برگزيند، از او پذيرفته نمي
 هد بود.زيانكاران خوا

بودن دينشان شك داشته  بودن آنان معتقد نباشد و يا باطل  و اگر مسلماني به كافر

 ﴿ :فرمايد ميباشد، خود او نيز كافر شده است. قرآن        

  ﴾  :تش است.هر كس از گروهها به قرآن ايمان نياورد، ميعادگاه او آ ).۱۷(هود 
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والذي نفِْسي بيده «اند:  درباره كافر بودن اهل كتاب چنين فرموده  صهمچنين پيامبر 
ارلَ النخإِال د يب نمؤال ي ثُم انِيرصال نو يدوهي ةاُألم هذه نم دأَح يب عمسسوگند =(مسلم).» ال ي

ست هر يهودي و مسيحي كه پيام رسالت من به او به خداوندي كه جان من به دست او
 رسد بدان ايمان نياورد، دچار آتش جهنم خواهد شد.مى 

  : آيا ظلم و ستم به كفار رواست؟35س
إِني حرمت «ظلم و ستم حرام است، در يك حديث قدسي، خداوند فرموده است: 

حم كُمنيب هلْتعجو فِْسيلَى نع واالظُّلْمظَالَماً فَال تممن ستم كردن به شما بندگانم را بر خود ». ر
نيز بر شما حرام گردانيدم پس به يكديگر ستم روا مداريد. اما بايد آن را  ام و حرام كرده

 ند:شو ميدانست از نظر نحوه برخورد، كفار به دو دسته تقسيم 
د اين دسته نيز به سه قسم تقسيم اند. خو  الف: آنان كه با مسلمانان عهد و پيماني بسته

 شوند:  مي
ند. آنان نزد مسلمانان حـق ذّمـه و   كن مي) اهل ذمه: كساني هستند كه جزيه پرداخت 1

انـد از   باشد زيرا كه با سكونت در سرزمين اسالم، با مسلمان پيمـان بسـته   پناه جاودان مي
 دستورات خدا و رسولش فرمان ببرند.

انـد تـا بتواننـد در     ند كه با مسـلمانان پيمـان صـلح بسـته     ) اهل صلح: كساني هست2 
شوند. آنـان   سرزمين آنان سكني گزينند. برخالف اهل ذمه، احكام اسالم بر آنان اجرا نمي

تـوان از يهوديـان    اند هرگز بر ضد مسلمانان وارد جنگ نشوند. براي نمونه مي پيمان بسته
 د. نام بر صساكن مدينه در زمان پيامبر اسالم 

انـد امـا قصـد اقامـت و      ) اهل أمان: كساني هستند كه به سرزمين اسالم سفر كـرده  3
جويـان و   سكونت در آنجا را ندارند. اين گروه عبارت است از فرستادگان، بازرگان، پنـاه 

انـد.   كساني كه به خاطر رفع نياز و حاجت خود مثال زيارت به سرزمين اسالم گام نهاده 
جويان  جانشان در امان باشد واز آنان جزيه گرفته نشود. در مورد پناهحكم آنان اينست كه 
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شوند، اگر ايمان نياوردند، به مكاني امن  بايست گفت كه اينان به دين اسالم دعوت مي مي
 شود.  منتقل شده و از هر نوع گزندي حفاظت مي

لفي دارد ند. خود اين گروه انواع مختباش ميب: دومين گروه كفار، اهل حرب و جنگ 
 كه عبارتند از:

 پردازند. ) آنانكه عمالً با مسلمانان در جنگ هستند و بر ضد آنان به مكر و نيرنگ مي1
 دهند. ) آن كفاري كه دشمنان مسلمانان را ياري مي2
ند و نـه  باشـ  مـي اند نه با آنان در حال جنگ  ) كفاري كه نه پيماني با مسلمانان بسته 3

ند. حكم تمامي اين دسته از كفار اينست كه مسـلمانان بـا آن   ده ميدشمنان آنان را ياري 
 بجنگند و آنان را از ميان بردارند.

 : بدعت چيست؟36س
در مورد بدعت چنين گفته است: بدعت آن چيز جديد و نويي اسـت   /ابن رجب  

اي در دين ندارد. حال اگر اين امر جديد، در  آيد و هيچ اصل و ريشه كه در دين پديد مي
 بدعت نامند.آن را  دين ريشه و سابقه داشته باشد، ديگر بدعت نيست ولو اينكه در ظاهر

  : آيا در دين بدعت حسنه و بدعت سيئه وجود دارد؟37س
آيات و احاديث متعددي در مذمت بدعت به مفهوم شرعي آن وجود دارد. همانطور 

اي در  ن ريشه و سابقهكه بيان شد بدعت از نظر شرعي آن امر جديديست كه بدون داشت
ومن عملَ عمال لَيس علَيه «اند:  در رد بدعت چنين فرموده صآيد. پيامبر  دين پديد مي

در وا فَهنرهر كس [در حيطه دين] كاري انجام دهد كه نه در قرآن است و  (متفق عليه).» أَم
در جاي  صنين رسول اهللا نه در سنت من، آن كار بدعت است و غير قابل قبول. همچ

هر امر جديدي [كه در  (مسلم).» فَإِنَّ كُلَّ محدثَة بِدعةٌ وكُلَّ بِدعة ضاللَةٌ«اند:  ديگري فرموده 
 باشند. دين پديد آيد] بدعت است و همه بدعتها باعث گمراهي و ضاللت مي
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دي را پديد آورد و : هر كس در اسالم، امر جديفرمايد ميدر رد بدعت  /امام مالك 
را در ابالغ تمام و كمال رسالتش خائن  صخوب پندارد، محمد آن را  به ظنّ خويش

﴿ :فرمايد ميپنداشته است؛ زيرا قرآن در اين خصوص               

      ﴾  :كردم و نعمت خود را بر شما  امروز دين شما را برايتان كامل ).۳(املائدة

 تكميل نمودم.
احاديثي هم در ستايش بدعت در معناي لغوي آن آمده است. اين نوع بدعت، در واقع 
جزء دين بوده اما به مرور زمان به دست فراموشي سپرده شده است و پيامبر مردم را به 

وم از بدعت استنباط اند. كما اينكه در حديث ذيل، اين مفه احياي مجدد آن تشويق نموده 
 من سن في اإلسالمِ سنةً حسنةً فَلَه أَجرها وأَجر من عملَ بِها بعده من غَيرِ أَنْ ينقُص من«د: شو  مي

هر كس در اسالم، روشي نيكو بنيان گذارد، او را پاداشي خاص  (مسلم).» أُجورِهم شيٌء
آنكس كه بدان روش عمل نمايد نيز شريك است بدون آنكه از  است و در پاداش هر

هم كه در مورد نماز تراويح فرمودند:  مقدار اين پاداش كاسته شود. سخن سيدنا عمر 
اين كار عجب بدعت نيكويي است! به همين معناست؛ زيرا نماز » نعمت البدعة هذه«

فرمود و  داشتن آن تشويق مي مردم را به برپا صتراويح در دين وجود داشته و پيامبر 
اقامه فرمودند ولي به خاطر ترس بر مسلمانان از اينكه اين آن را  خود ايشان هم سه شب
احيا ديگر بار آن را  بعدها ترك نمودند و سيدنا عمر آن را  نماز بر آنان فرض شود،

 نموده و مردم را به اقامه آن به صورت جماعت فرا خواند.

 م نفاق، چند است؟: انواع و اقسا38س

 نفاق بر دو نوع است:  
الف: نفاق اعتقادي يا نفاق اكبر، نفاقي است كه صاحب آن هر چند به زبان ايمان 

باشد. او از امت اسالم خارج است و آنگاه كه بميرده به كافري  آورده اما در درون كافر مي



  
 احكامي كه هر مسلمان بايد بداند  54

 

 ﴿ فرمايد: رفته است، قرآن در مورد اين افراد مي         ﴾ 

 ترين مكان آن هستند. گمان منافقان در اعماق دوزخ و در پايين بي )۱۴۵(النساء: 
توان موارد ذيل را بيان كرد: [به خيال خود] خدا و مؤمنان  از صفات اين قبيل افراد، مي

چشـم مؤمنـان، محرّمـات را ناديـده      كنند، دور از دهند. مؤمنان را استهزاء مي را فريب مي
دهند، از انجام كارهاي نيك، تنها منافع مادي  گيرند، كفار را بر ضد مسلمانان ياري مي مي

 جويند. و دنيوي را مي
نوع دوم نفاق، نفاق عملي يا نفاق اصغر است. در اين نوع نفـاق، صـاحب آن از    -ب

به نكند، ممكن است دچار نفاق اكبر د اما صاحب آن در صورتيكه توشو  مياسالم خارج ن
توان بر شمرد: هر گاه سـخن گوينـد، در    گردد. از صفات اين قبيل افراد، موارد زير را مي

دهند، به آن وفـا نكننـد، در هنگـام دعـوا و      كالمشان دروغ وجود دارد، آنگاه كه قولي مي
آن خيانـت ورزنـد و    شوند، هرگاه پيماني بندند، در مخاصمه، افراط كرده و دچار گناه مي

چون به او اطمينان شود و امانتي به او واگذار گردد، در آن خيانت كند. بنابراين بر هر فرد 
آلوده نشود و خود را محاسبه  مسلمان واجب است كه مراقب باشد تا بدان صفات ناپسند

  د.نماي

  : آيا ترس از نفاق بر مسلمانان واجب است؟39س
به از خطر نفاق اكبر، بـر خـود هـراس داشـتند. ابـن ابـي       بله، واجب است؛ زيرا صحا

گويد: من سي نفر از صحابه را درك كردم و ديدم كـه همـه آنـان از      چنين مي /ملَيكه
گويـد: هميشـه سـخنم را بـا      نيز مـي   /نفاق بر نفس خويش بيم دارند. ابراهيم التَيمي 

مخـالف كالمـم باشـد. حسـن     كردم و بيم آن داشتم كـه مبـادا رفتـارم     رفتارم مقايسه مي
ترسند و تنها منافقان خود را از آن  اند: تنها مؤمنان از نفاق مي نيز چنين فرموده /بصري

كردند: تو را به خدا به من بگو آيا رسول  سؤال مي  بپندارند. عمر از حذَيفه  ايمن مي
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رمودند: خيـر،  نام مرا در ميان نام منافقاني كه به تو گفت گفته است؟ و حذيفه ف صاهللا 
  م.كن ميگويم و براي كسي ديگر اين راز را فاش ن اما بدان اين را تنها به تو مي 

  : بزرگترين گناهان نزد خداوند كدام است؟40س

 ﴿ فرمايد:  شرك نسبت به خداوند بزرگ و بلند مرتبه، قرآن مي     

 ﴾  :۱۳(لقمان .( 

أن جتعل «در جواب سؤال كه بزرگترين گناهان كدام است، فرمود:  صهمچنين پيامبر 
آنست كه براي خداوند همتا و مانندي متصور شوي حال  (متفق عليه).» هللا نداً وهو خلقك

 آنكه تنها او تو را آفريده است.

  : انواع شرك كدام است؟41س
اوند صاحبان اين . خدكند ميالف: شرك اكبر و آن اينست كه فرد را از اسالم خارج 

   ﴿ د؛ زيرا در قرآن چنين آمده است:بخش مينوع شرك را هرگز ن       

          ﴾  :د، بخش ميخداوند شركت به خود را ن گمان بي). ۴۸(النساء

 د.بخش ميولي گناهان جز آن را از هر كس كه خود بخواهد 
 اين نوع شرك خود انواع و اقسام متعددي دارد كه عبارتند از: 

 شرك در دعا و درخواست. -1
 شرك در نيت و قصد.  -2 
شرك در اطاعت و آن اينست كه از علمائي اطاعت شود كه حالل را حرام و حرام  -3

 كنند.  را حالل مي
ا را بايد دوست داشت شرك در حب و عشق، مثل اينكه فردي را همانطور كه خد -4

 دوست بداريم. 
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نوع دوم شرك، شرك اصغر است. در اين نـوع شـرك، صـاحب آن از اسـالم خـارج      
 شود. شرك خفي و پنهان و رياي محدود و كم از اين نوع شرك هستند. نمي

  : تفاوت شرك اكبر و شرك اصغر در چيست؟42س
ودان بـودن او در آتـش   الف: شرك اكبر، باعث خروج صاحب آن از دايره اسالم، جـا 

شود، برخالف شرك اصغر كه صاحب آن از دايره اسالم  دوزخ و محروميت از بهشت مي
 شود و در آتش دوزخ، جاودان نخواهد بود. خارج نمي

اما شرك اصغر تنهـا   ،كند ب: شرك اكبر، تمام كارهاي نيك صاحب خود را باطل مي 
شود كـه   د. حال اينجا يك سؤال مطرح ميكن كارهايي را كه در رابطه با آن است زائل مي

جواب آن مورد اختالف علماست و آن اينست كه آيا شرك اصغر نيز ماننـد شـرك اكبـر    
گيرد يا اينكه آن نيز مانند گناهان كبيره منوط به خواسـت   مورد عفو و بخشايش قرار نمي

كـامالً  و رحمت خداوند است؟ در هر صورت، شرك اصغر امريست بسيار و بايـد از آن  
 پرهيز كرد.

  : آيا امكان دارد براي شرك اصغر، مثال و مصداقي ذكر كرد؟43س
رياي  (ابن ماجه).» إِنَّ يِسير الرياِء شرك«اند:  رياي محدود و كم؛ زيرا پيامبر فرموده -1

 كم و محدود نيز شرك است.
 سوگند خوردن به غير خدا. -2
دن اسمها، كلمات، مكانها و يا حتي فال بد زدن بديمن دانستن، مثل بدشگون خوان -3

 به جهت حركت پرندگان.

: آيا در برابر ريا و تزوير، مانع و سپري وجود دارد؟ در صورت ارتكاب آنها، 44س
  چيست؟ها  آن كفاره

تنها رضاي خداوند را مدنظر داشت.  بايست ميبراي ممانعت از ابتالي به بيماري ريا 
توان با دعا به درگاه خداوند، خود را از آن حفظ نمود.  و محدود ميدر برابر رياهاي كم 
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أَيها الناس اتقُوا هذَا الشرك، فَإِنه أَخفَى من دبيبِ النملِ. فَقيلَ «اند:  فرموده  صپيامبر 
وسا رلِ يمالن ببيد نفَى مأَخ وهو هيقتن فكَيو:لَه رِكشأَنْ ن ذُ بكوعا نإِن ما: الَّلهلُولَ اهللا؟ قَالَ قُو

هلَمعا ال نمل كرفغتسنو هلَمعئَاً نيش اي مردم از شرك بپرهيزيد كه آن از حركت (أمحد). » بك
از  سروصداتر است پرهيز كرد؟ ايشان فرمودند: بگوييد خدايا تر و بي مورچگان نيز پنهان

بريم و از اينكه چيزي را ناآگاهانه  اينكه چيزي را آگاهانه شريك قرار دهيم، به تو پناه مي
در مورد كفّاره سوگند  صشريك تو بگردانيم، از تو طلب عفو و بخشايش داريم. پيامبر 

هر كس به  (متفق عليه). »من حلَف بالَّالت والعزى فَلْيقُلْ:ال إِلَه إِال اهللا«اند:  به غير خدا فرموده
اهللا. همچنين ايشان دربارة فال بدزدن و  إالَّالت و عزّي سوگند خورد، بگويد: ال إله 

من ردته الطِّيرةُ عن حاجته فَقَد أَشرك. قَالُوا:فَما كَفَّارةُ ذَلك ؟. قَالَ «اند:  بديمن دانستن فرموده 
ملَ:الَّلهقُوأَنْ ت كرغَي ال إِلَهو ،كرإِال طَي ال طَيِرو ،كريإِال خ ريهر كس به خاطر فال  أمحد.» ال خ

بدزدن و بد يمن دانستن، از كاري كه قصد انجامش را داشته امتناع نمايد، شرك ورزيده 
است. ياران پرسيدند: در اين صورت كفّاره اين كار چيست؟ ايشان فرمودند: بگوييد 

تواني بال و مصيبتي را بر ما نازل فرمايي.  يا! تنها تو سبب خير و بركت و تنها تو ميخدا
 غير تو هيچ خداي ديگري وجود ندارد.

  : انواع ريا و تزوير كدامند؟45س
الف: ريا، خود، علّت انجام كار است كما اينكه وضعيت صاحبان نفاق اكبر بـه همـين   

 صورت است. 
خداوند است و هم به خاطر ريا. ايـن نـوع ريـا و نـوع     ب: عمل هم به خاطر رضاي 

 گردد.  ماقبل آن، سبب گناهكارشدن صاحب آن و باطل گشتن آن كار مي
شود، حال اگر فرد  ج: انجام كار به خاطر رضاي خداوند است اما به نيت ريا آلوده مي

و عمـل او   به مقابله با اين ريا بپردازد و از آن روي گردان شود، هـيچ ضـرري بـه ايمـان    
 شود. نرسيده، در غير اينصورت عملش باطل مي
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شود كه اين تنها وسوسه شـيطان اسـت و    د: ريائي كه بعد از انجام كار، دچار فرد مي 
هيچ تأثيري نه بر خورد عمل دارد و نه بر ايمان فرد. اين را بايد به خاطر سپرد كه ريـا را  

 پرهيز نمود.ها  آن ل بر خداوند ازراهها و منافذ نفوذ بسياري است و بايد با توك

 : انواع كفر كدام است؟46س

كنـد و عبـارت اسـت از: كافرشـدن بـا       الف: كفر اكبر كه فرد را از اسالم خـارج مـي   
تكذيب اسالم، تكبر و نخوت ولو فرد معتقد به اسـالم باشـد، شـك داشـتن در حقانيـت      

 اسالم، روي گردان شدن از دين و ارتداد و نفاق.
و با ارتكـاب گناهـان حاصـل     شود ميكه به آن كفران نعمت هم گفته اصغر  كفرب:  
، مثال اين نوع كفر بـه قتـل رسـاندن    كند ميگردد، هر چند كه فرد را از اسالم خارج ن مي

 يك فرد مسلمان است.

  : حكم نذر چيست؟47س
 (مسلم).» ي بِخيرٍإِنه ال يأْت«اند:  مردم را از نذر كردن برحذر داشته و فرموده صپيامبر 

كند. الزم به ذكر است كه در اينجا منظور از  نذر، هيچ خير و بركتي را نصيب انسان نمي
باشد و اداي  باشد؛ زيرا نذري كه براي غير خداست حرام مي نذر، نذر براي خداوند مي

 آن نيز جائز نيست.

 : حكم سحر و جادو چيست؟48س
همانطور كه در قرآن و احاديث ذكر شده  اساس سحر، بر حقيقت استوار است و 

در مورد آن  صامريست تأثيرگذار. سحر از نظر اسالم حرام است و گناهي كبيره. پيامبر 
» اجتنِبوا السبع الْموبِقَات قَالُوا:يا رسولَ اللَّه وما هن؟ قَالَ:الشرك بِاللَّه،والسحر..«اند:  فرموده 
شوند بپرهيزيد. ياران پرسيدند يا رسول  از هفت چيزي كه باعث هالكت مي يه).(متفق عل

كدامها هستند؟ فرمودند: شرك نسبت به خداوند، سحر و جادو... نيز قرآن از ها  آن اهللا
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﴿ هاروت و ماروت چنين فرموده است:  زبان            ﴾  :ما  .)۱۰۲(البقرة

 يش هستيم كافر نشو.وسيلة آزما
حد الساحرِ ضربةٌ «فرمايند:  در مورد تعيين مجازات سحر و جادوگر مي صپيامبر 

فيمجازات ساحر اينست كه گردنش با شمشير زده شود. بايد متذكر شد (الترمذي). » بالس
ن عمل نكنيد. سحر و جادو فرا گيرد ولي بدا ».تعلموا السحر وال تعملوا به«احاديثي چون: 

 مكذوب هستند و صحت ندارند.

 بين و كاهن چيست؟ : حكم رفتن نزد كف 49س
ذالك براي كسب منفعتي  اين كار، حرام است. اگر كسي معتقد به كار آنان نباشد مع

من أَتى عرافًا فَسأَلَه «شود:  نزد آنان برود، تا چهل روز نمازش قبول درگاه خداوند واقع نمي
 نلَةًعلَي نيعبالةٌ أَرص لْ لَهقْبت ٍء لَميبيني برود و در مورد  هر كس نزد كف رواه مسلم.» ش

بيني  شود. حال اگر فردي نزد كف چيزي از او سؤال كند، تا چهل شب، نمازش قبول نمي
هنا فَصدقَه مبا يقُول من أَتى عرافًا أَو كَا«رود و به كار او باور داشته باشد، او كافر شده است: 

بين يا كاهني رود و به او باور  هر كس نزد كف أبو داود.» فَقَد كَفَر بِما أُنزِلَ علَى محمد
 داشته باشد، به قرآني كه بر محمد نازل شده كافر گشته است.

است و : استسقا و طلب باران كردن از طريق ستارگان، چه وقت شرك اكبر 50س
 قت شرك اصغر؟چه و
هر كس باور داشته باشد كه ستارگان بدون خواست و اراده خداوند بر بـارش بـاران    

اگر فردي معتقد باشد ستارگان بر اساس  تأثيرگذار هستند، دچار شرك اكبر شده است اما
گذارند و بـه عبـارتي ديگـر خداونـد      درخواست و اراده خداوند در بارش باران تأثير مي

بـارد، ايـن فـرد دچـار      وده است كه مثالً با ظهور فالن ستارگان، باران مـي چنان مقدر فرم
شرك اصغر است؛ زيرا اين فرد بدون هيچ دليل شرعي يا عقلي، ستارگان را سبب پيدايش 
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 باران پنداشته است. اما استدالل كردن به اينكه فصلهاي سال و اوقاتي كه باراش بـاران در 
 رگان رابطه دارد، جائز است.جريان دارد با حركات ستاها  آن

  : اقسام گناهان كدام است؟51س
الف: كبائر و آن گناهاني است كه فرد در صورت ارتكاب آن، بايد حـد آن گناهـان را   

گـردد. ارتكـاب ايـن گناهـان      متحمل شود و در آخرت دچار عذاب و عقاب خداوند مي
 داشته باشد.  شدن ايمان را در پي ممكن است لعن و نفرين خداوند و زائل

 گيرد. ب: صغائر و آن گناهان غيركبيره را در بر مي

شود گناهان صغيره به گناهان كبيره تبديل گردند  : عواملي كه باعث مي52س
 كدامند؟

 اصرار و پافشاري بر ارتكاب گناهان صغيره. -1 
 تكراركردن آنها. -2 
 كوچك شمردن آنها. -3
 افتخارنمودن به ارتكاب آنها. -4
 ارتكاب آن گناهان به صورتي آشكار و در مأل عام. -5

  : حكم و شرائط توبه چيست؟53س
انجام سريع و في الفور توبه واجب است. در واقع ارتكاب گناه و اشتباه دور از طبع 

كُلُّ ابنِ آدم خطَّاٌء وخير «اند:  فرموده  صانسان نيست؛ زيرا همانطور كه پيامبر اسالم 
طَّائونَالْخابوالت شوند اما بهترين  همه انسانها دچار خطا و مرتكب گناه مي الترمذي.» ني

لَو لَم تذْنِبوا لَذَهب اللَّه «فرمايند:  كنند. يا آنجا كه مي خطاكاران، آناني هستند كه توبه مي
رفغفَي ونَ اللَّهرفغتسونَ فَيذْنِبمٍ ياَء بِقَولَجو بِكُم ماگر شما انسانها دچار خطا  مسلم. .»لَه

كرد كه  داشت و قومي را جايگزين شما مي شديد خداوند نسل شما را از ميان بر مي نمي
نمودند.  كردند و از خدا طلب بخشايش مي شدند اما سريعاً استغفار مي مرتكب گناه مي
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خداوند در مورد توبه به مشكل در اصرار بر ارتكاب گناه و به تأخير انداختن توبه است. 

﴿ فرمايد: موقع مي                             

       ﴾  :پذيرد كه از  گمان خداوند تنها توبة كساني را مي بي ).۱۷(النساء

گردند خداوند توبه و  يازند، سپس هر چه زودتر برمي به كار زشت دست مي روي ناداني
 پذيرد. برگشت آنان را مي

 اما شرط پذيرش توبه عبارتند از:  
 دست شستن از ارتكاب گناه. -1
 پشيماني و ندامت از ارتكاب گناهان پيشين. -2
ر گناه در رابطه با شدن بر اينكه در آينده ديگر مرتكب آن گناه نشد. حال اگ مصمم -3

 بايست با جبران مافات، حقوق آنان را ادا كرد. حقّ الناس باشد، مي

پذير است؟ نيز تا چه هنگام فرصت توبه  : آيا توبه در مورد همه گناهان امكان54س
 كننده چيست؟ وجود دارد؟ و اجر و پاداش فرد توبه

قبـل از هنگـام مـرگ يـا     توبه درمورد همه گناهان روا و جائز است. مهلت زمـان آن   
اش صـادق باشـد    باشد و جزا و پـاداش آن فـردي كـه در توبـه     فرارسيدن روز قيامت مي

 كند هر چند گناهان او بسيار زياد باشد. اينست كه خدا گناهان او را به حسنات تبديل مي

: آيا پرسيدن در مورد حكمت خداوند از وضع اوامر و منهيات درست است يا 56س
  خير؟

و هـا   آن كردن به آن دسـتورات تـا فهميـدن حكمـت     است به اين شرط كه عملجائز 
به حالت تعليق در نيايد، بلكه اين شناخت و فهم فقط به ايـن  ها  آن شدن نسبت به مجاب

خاطر بايد باشد كه ثبات و يقين فرد مؤمن را افزايش يابد. بايد دانست كه تسليم محـض  
ت، خـود، بيـانگر كمـال و اوج اطاعـت و     بودن و عدم پرسش از حكمـت ايـن دسـتورا   
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 عبوديت نسبت به خداوند و حكمتهاي واالي اوست، همانطور كـه صـحابه بزرگـوار    
 اينچنين بودند.

﴿ : منظور از آيه:57س                          ﴾ 

رسد از  رسد از خدا است؛ و آنچه بال و بدي به تو مي يآنچه از خير و خوبي به تو م
 خود تو است چيست؟

 در اين آيه منظور از حسنه، نعمت است و مقصود از سيئه، بال و مصيبت كه هر دوي
از ازل براي هر انساني مقدر شده است. در اين آيه، بخشش حسنات و خوبيها به ها  آن

فرمايد. در  را به انسان عطا ميها  آن اوست كهخداوند نسبت داده شده است؛ زيرا تنها 
بر اساس حكمت خود، آن را  مقابل خوبيها، مصائب و مشكالت هستند كه خداوند

شود و هر كاري كه  كند. خداوند هيچوقت مرتكب بديي نمي مبتال ميها  آن انسانها را به
مت هستند، دهد، خوبي و نعمت است. در واقع اين بالها چون بر اساس حك انجام مي

والْخير «فرمايند:  مي  صخود، احساني است از جانب خداوند به انسان. پيامبر اسالم 
كإِلَي سلَي رالشو كيدي يف خدايا همه خوبيها از طرف توست و تو از هر نوع  مسلم.» كُلُّه

ده خدايند و در شر و بدي مبرّا هستي. بايد دانست كه افعال و كارهاي مردمان همه آفري
 كنند. را كسب ميها  آن واقع انسانها هنگام انجام آنها،

  : آيا درست است به كسي بگوييم او شهيد است؟58س
حكم دادن در مورد شهيد يك انسان مثل اينست كه بگوييم او اهل بهشـت اسـت. در   
مذهب اهل سنت حكم دادن در مورد اهل بهشت بودن يا اهل دوزخ بودن يك نفر خاص 

، خود، دربارة يك نفر خاص چنين خبري داده باشـند؛  صجائز نيست مگر اينكه پيامبر 
رود  زيرا حقائق پنهان و در خفاست و اينكه انسانها در چه حالت و حقيقتـي از دنيـا مـي   

چيزيست كه تنها خدا از آن آگاه است و تنها اوست كه از نيات و اسرار درون هر انساني 
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توانيم انجام دهيم آنست كـه بـراي فـرد نيكوكـار آرزوي      كه ما مي مطّلع است. تنها كاري
 اجر و پاداش نماييم و براي عاقبت گناهكار تأسف خورد.

  : آيا جائز است فرد مسلمان معيني را تكفير نمود؟59س
توان اينكار را كرد مگر اينكه عالئمي دالّ بر كفر از او سر زند. در غير اينصـورت   نمي

 يا كافر بودن هر فردي را به محكمه الهي سپرد. بايد مؤمن بودن

  : آيا طواف مكاني غير از كعبه درست است؟60س
تنها مكاني كه بر روي زمين، طواف آن جائز است، كعبه مشرفه است، جايي كه حتـي  

توان هيچ مكان ديگري را به آن مانند ساخت. حال اگر كسي مكاني غيـر از كعبـه را    نمي
مكاني واال پندارد، از دستورات خداوند سـرپيچي كـرده و بايـد توبـه     آن را  طواف كند و

 كند.

 : عالئم فرا رسيدن روز قيامت كدامند؟61س

إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آيات فَذَكَر «اند:  در اين خصوص فرموده  صپيامبر 
وع الشمسِ من مغرِبِها ونزولَ عيسى ابنِ مريم ويأَجوج ومأْجوج الدخانَ والدجالَ والدابةَ وطُلُ

 جرخت ارن كذَل رآخبِ ورالْع ةزِيربِج فسخرِبِ وغبِالْم فسخرِقِ وشبِالْم فسخ وفسثَالثَةَ خو
شحإِلَى م اسالن دطْرنِ تمالْي نممرسد مگر اينكه ده نشانه و  روز قيامت فرا نمي (مسلم).» رِه

 حادثه را ببينيد: دخان و دود، دجال، دابه، طلوع خورشيد از مغرب، ظهور عيسي بن مريم

 يأجوج و مأجوج، رخ دادن سه خسوف (ماه گرفتگي) كه يكي در مشرق، ديگري ،
آمد، آتشي است كه از  آخرين پيشافتد و  در مغرب و آخري در جزيره العرب اتفاق مي

دهد. اولين اتفاقي كه در  ور شده و مردم را به سوي صحراي محشر سوق مي يمن شعله
دهد، طلوع خورشيد از مغرب است. اين مطلب   ميان اين ده حادثه، پيش از بقيه رخ مي

 .اند كردهروايت  صدر حديثي از رسول اكرم  -رضي اهللا عنهما–را ابن عمر 

 شوند كدام است؟ اي كه مردم دچار آن مي زرگترين فتنه: ب62س
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ما بين خلْقِ آدم إِلَى قيامِ الساعة أَمر أَكْبر من «اند:  در اين رابطه فرموده  صرسول اكرم  
اي بزرگتر از فتنه دجال نيست.  از خلقت آدم تا فرا رسيدن روز قيامت، هيچ فتنه ،»الدجالِ
كند. بر پيشاني او سه حرف (ك ف ر)  نساني است كه در آخر الزمان ظهور ميدجال ا

تواند آن حرفها را ببيند. چشم راست او كور است و  حك شده است و هر مؤمني مي
آيد و آنان را به  باشد. او نخست كه نزد مردم مي چشم ديگرش از حدقه در آمده مي

شود، اما با بردن همه اموال و  رو به رو ميخواند با امتناع آنان  تبعيت از خود فرا مي
گرداند. او با قدرت خود از آسمان باران  رو خويش مي ثروت آنان، مردمان را پيرو و دنباله

روياند. او را آب و آتشي است كه برخالف ظاهرشان،  آورد و از زمين گياه مي فرود مي
ادعاي اصالحات آتش او آبي است سرد و آبش، آتشي است سوزان. دجال نخست 

نمايد. او چهل روز بر  خواند و آخر سر ادعاي خدايي مي كند، سپس خود را پيامبر مي مي
روز آن مانند يكسال، روز دوم مانند يكماه، روز سوم مانند يك هفته، و  ماند يك زمين مي

رود تا  و جز مكه و مدينه به اقصي نقاط زمين ميبقيه روزها مانند ساير روزهاي سال، 
 رساند. و او را به هالكت مي كند ميظهور  ينكه عيسي بن مريم ا



 
 
 

 گفتگويي آرام و دوستانه

دو مرد بنامهاي عبداهللا و عبدالنبي، برحسب اتفاق با هـم برخـورد كـرده و در مـورد      
. نقطه آغازين اين گفتگو، اين بـود كـه   آيد ميمسائلي چند به گفتگو پرداختند كه در ذيل 

ت به غير خـدا  عبوديت نسبآن را  و دانست ميالنبي را خالف تعاليم شرع عبداهللا، نام عبد
 انگاشت. مي

 ي؟كن ميعبداهللا: آيا تو غير خدا را پرستش و عبادت 
كنم، من مسلمان هستم و تنها خدا را عبادت  عبدالنبي: نه، من غير خدا را پرستش نمي

 كنم. و پرستش مي
گذارنـد.   امثال آن است كه مسيحيان بر خود ميعبداهللا: اما اين اسم مثل عبدالمسيح و 

پرستند اما هـر    را مي هر چند اين كار مسيحيان جاي تعجبي ندارد چون آنان عيسي 
كني، حال آنكـه   را پرستش مي صكند تو نيز پيامبر اسالم  كس اسم تو را بشنود فكر مي

 در اعتقادات مسلمانان، محمد تنها بنده و پيامبر خداست.
ر همه پيامبران است. ما با اين نوع نامهـا،  ورْ، بهترين انسانها و سصي: محمد عبدالنب

جوييم، از طريق جا، و منزلت ايشان، قصد تقرب به درگاه الهـي را    به خود اسم تبرّك مي
داريم و به خاطر حرمت و شرافت اين اسمها، شـفاعت ايشـان را خواسـتاريم. از طرفـي     

عبدالحسين و عبدالرسول است. ايـن نامهـا از قـديم االيـام در     ديگر نام برادر و پدرم هم 
ميان مردم رايج بوده، تو هم اينقدر سختگير نباش، دين اسالم، ديني است سـهل و آسـان   

 گير.
گويي بدتر از مسأله نامهاست. در واقع تو  عبداهللا: اين امر زشت و ناپسندي كه تو مي 

كند كه اين فرد،  او نيست، فرق هم نمي خواهي كه در توان از غير خدا چيزي را مي
 و امثال او. اين با توحيدي كه خداوند باشد يا ديگر صالحاني چون حسين  صمحمد



  
 احكامي كه هر مسلمان بايد بداند  66

 

منافات دارد. من براي اينكه اهميت اين  )ال إله إال اهللا(به ما امر فرموده و نيز با مفهوم آن را 
پرسم،  ن كنم چند سؤال از تو ميتر تبيي براي تو بهتر و واضحآن را  مسأله و عواقب وخيم

البته اين را بدان كه هدف من از اين كار تنها رسيدن به حقيقت و شناخت باطل است. اما 

﴿ كنم. اولين آيه اينست: قبل از هر چيز دو آيه را به عنوان مقدمه بحثمان ذكر مي     

                              ﴾ :۵۱(النور(. 

د تا ميان آنان داوري كند، شو  ميمؤمنان هنگامي كه به سوي خدا و پيغمبرش فرا خوانده 

﴿ گويند: شنيديم و اطاعت كرديم. و آيه ديگر: سخنشان تنها اين است كه مي     

        ﴾  :اگر در چيزي اختالف داشتيد آن را به خدا =).۵۹(النساء

 و پيغمبر (سنت او) برگردانيد. آن)(قر
ال إله (عبداهللا: دوست من تو مدعي هستي كه موحد و يكتاپرستي. بگو معني و مفهـوم  

 چيست؟  )إال اهللا
ه باشي خداوند وجود دارد و اوست كه آسـمانها  عبدالنبي: توحيد اينست كه باور داشت

ميراند، و اوست كـه امـور عـالم را در     كند و مي و زمين را خلق كرده، اوست كه زنده مي
 آگاه و دانا. دهدست دارد و اوست روزي دهن

عبداهللا: اگر مفهوم توحيد، فقط اين باشد، در آن صورت، فرعون، ابوجهل و ديگر كفار 
پرست هستند؛ زيرا هيچكس اين مسائلي را كه تو بيان نمودي انكار و مشركان نيز يكتا

كرد، در دل به اين موارد اعتقاد داشته،  كند. حتّي فرعون هم كه ادعاي خداوندي مي نمي

 ﴿ فرمايد: قرآن هم در اين مورد مي                ﴾ 

تمگران و مستكبران معجزات را انكار كردند، هر چند كه در دل بدانها يقين س ).۱۴(النمل:
شدن، مرگ را به چشم  و اطمينان داشتند. اما فرعون فقط آنزمان كه در دريا و هنگام غرق

ديد، اين باور را بر زبان آشكار كرد. دوست من بايد دانست كه حقيقت توحيدي كه 
پيامبران را در ميان انسانها فرستاد، كتابها بر آنان نازل خداوند به خاطر اثبات و بيان آن، 
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فرمود و قريش و ديگر كفار به قتل رسيدند اين است كه تنها خداوند را عبادت كنيم. 
خود عبادت مفهومي است كه هر آنچه را خداپسند آيد و از آن خشنود شود در بر 

كه هيچ كس را لياقت عبادت و اطاعت گيرد و (إله) در (ال إله إالّ اهللا) به اين معناست  مي
 نيست جز خداوند بزرگ. 

داني چرا پيـامبران كـه اولـين آنـان      پرسم. آيا مي عبداهللا: دوست من! سؤال ديگري مي
 است در ميان انسانها مبعوث شدند؟ نوح

فرا خوانند و آنـان را از شـرك   ى يكتا عبدالنبي: براي اينكه مشركان را به پرستش خدا
  ز دارند.ورزيدن با

مشـرك بودنـد و شـرك     تواني به من بگـويي چـرا قـوم نـوح      عبداهللا: خوب مي
 ورزيدند؟ مي

 دانم. عبدالنبي: نه نمي 
را در ميان قومش فرستاد چون آنان در مورد صالحان خـود   عبداهللا: خداوند نوح 

 چون (ود، سواع، يغُوث، يعوق و نَسر) راه مبالغه در پيش گرفته بودند.
بدالنبي: منظورت اينست كه ود، سواع و امثال آنها، اسم صالحان بودن هسـتند و نـه   ع

  نام جباران كافر آن قوم؟
هايي مبدل  عبداهللا: بله اين اسمها، نام صالحان آن قوم بود كه مردم آنان را به الهه

در اين خصوص چنين  بساختند. عرب هم همان راه آنان را طي كرد. ابن عباس 
صارت األوثَانُ الَّتي كَانت في قَومِ نوحٍ في الْعربِ بعد، أَما ود فكَانت لكَلْبٍ بِدومة «است: گفته 

ع فوبِالْج فنِي غُطَيبل ثُم ادرمل توثُ فَكَانغا يأَملٍ، وذَيهل تفكَان اعوا سأَملِ، ودنالْجبس دن ،أ
نيحالالٍ صاُء رِجمي الْكَالعِ؛ أَسآللِ ذ ريمحل تفَكَان رسا نأَمانَ، ودمهل تفَكَان وقعا يأَمو  نم

يجلسونَ  قَومِ نوحٍ، فَلَما هلَكُوا أَوحى الشيطَانُ إِلَى قَومهِم أَنِ انصبوا إِلَى مجالِسهِم الَّتي كَانوا
بِدع لْمالْع خسنتو كأُولَئ لَكى إِذَا هتح ،دبعت لُوا فَلَمفَفَع ،هِمائما بِأَسوهمسا وابصأَنت .«

 (البخاري). 
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اي،  بود، بعدها به ميان قبائل عرب آمـد و هـر قبيلـه     بتهايي كه در ميان قوم نوح 
و بت سواع براي د كَلْب كه در دومه الجنْدل ساكن بودند، بت و بتي را براي خود برگزيد؛

بودنـد،   أبني مراد و بعدها براي بني غُظَيف كه ساكن جوف سبو بنت يغوث براي هذَيل، 
       ،ددان و بت نسر بـراي حميـر آل ذي الكـالَع كـه بـه ترتيـب ومو بت يعوق براي بني ه

اي خود انتخاب كردند. اين نامها، اسم صالحان قوم نـوح  سواع، يغوث، يعوق و نَسر را بر
 هـايي از    بود كه پس از وفاتشان، مردم به تحريك شيطان، براي يادبود آنان، مجسمه

آنان ساخته و در مجالس و محافل خود نصب كردند. پـس از مـرگ نسـلهاي نخسـتين،     
 روي آوردند.ها  آن نوادگان آنان، با از يادبردن هدف ساخت اين تمثالها به پرستش

 عبدالنبي: اين سخن بسيار عجيبي است!
را در ميـان قـومي    صتر از آن اينست كه خداوند، پيامبر اسـالم   عبداهللا: چيز عجيب

كردند. مشكل آنان  آوردند و انفاق مي  كردند، حج به جا مي فرستاد كه خدا را پرستش مي
و  اوند را چون فرشتگان و عيسـي  هاي خد  در اين نكته بود كه آنان بعضي از آفريده

دادند و آنان را شفيع خود نزد   ديگر صالحان و نيكان را واسطه تقرب به خداوند قرار مي
در ميان آنام مبعوث شد تـا آنـان را بـه ديـن حنيـف       صپنداشتند. رسول اكرم  خدا مي 
غير او بازگرداند و به آن قوم بفهماند كه تقرب و شفاعت خاص خداست و  ابراهيم 

هـايش   را حقّ آن مقام واال نيست و تنها او آفريدگار جهانيان است، تنها اوست كه آفريده 
هايي كه  وحتّي آن الهه هاست آن دهد و تمامي آسمانها و زمين و هر آنچه در را روزي مي
همتـا قـرار    كنند، بنده و فرمانبردار اويند و تحت تسلط و احاطه آن ذات بـي  پرستشان مي

 .دارند
گويي، آيا براي سـخنت هـم دليلـي     عبدالنبي: اين حرف مهم و عجيبي است كه تو مي

 داري؟

  ﴿ عبداهللا: دالئل حرفم بسيارند از جمله اين آيه:          
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            ﴾ :بگو: چه كسي از آسمان و زمين به شما ). ۳۱(يونس

و يا چه كسي زنده را از  ،؟ چه كسي مالك (و خالق) گوش و چشمهاستدده ميروزي 
كند؛ خواهند  ميتدبير را (جهان) يا چه كسي امور  ،آورد ده بيرون ميو مرده را از زن ،مرده

 ﴿ :ترسيد؟ يا اين آيه نمياز خدا كنيد و  پس بگو: پس چرا تقوا پيشه نمي ،گفت: خدا

                          

                          

                            

     ﴾  :بگو زمين و كساني كه در زمين هستند از =).٨٩ -٨٤(املؤمنون

انديشيد و  ايد؟ خواهند گفت: از آن خدايند. بگو: پس چرا نمي آن كيستند اگر دانا و فرزانه
گانه و صاحب عرش عظيم  گرديد؟ بگو: چه كسي صاحب آسمانهاي هفت يادآور نمي

گيريد؟ بگو: آيا  رهيزگاري پيش نمياست؟ خواهند گفت: از آن خداست. بگو: پس چرا پ
دهد و  چه كسي فرماندهي بزرگ همه چيز را در دست دارد؟ او كسي است كه پناه مي

كسي را او پناه داد اگر فهميده و آگاهيد؟ خواهند گفت: از آن خداست. بگو: پس چگونه 
 شويد. خوريد و جادو و جنبل مي گول مي

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك =گفتند: مي كفار قريش هم هنگام طواف، لبيك گويان
. (: خدايا ما گوش به فرمان توييم، تو را هيچ شريكي لك، إال شريكاً هو لك، متلكه وما ملك

نيست مگر شريكى كه هم خود او، و هم هر آنچه كه در اختيار و تصرّف اوست، در 
داشتند كه دنيا و هر  بيني كه مشركان قريش نيز به اين اعتقاد مي .ملك و تصرف توست)

آنچه كه در آن است آفريده خدايند و در اختيار اويند و اين همان توحيد در ربوبيت 
است. اما اين نوع توحيد، آنان را به دايره اسالم وارد ننمود؛ زيرا فرشتگان و نيكان در 

د. همين توانند منزلشان را نزد خداوند باال برده و شفيعان نزد خدا باشن اعتقاد آنان مي



  
 احكامي كه هر مسلمان بايد بداند  70

 

اعتقاد باطل، جان و مالشان را حالل كرد. بنابراين ما بايد دعا، نذر، ذبح و قرباني، 
 استعانت و تمام عبادات ديگر را تنها مختص به خداوند بدانيم.

 عبدالنبي: پس اگر توحيد به معناي ايمان به وجود خدا نيست، به چه معناست؟
خـاطر آن در ميـان مردمـان مبعـوث شـدند      عبداهللا: منظور از توحيدي كه پيامبران به 

اينست كه تنها خدا را پرستش و عبادت كنيم و هر نـوع عملـي مثـل ذبـح و دعـا، نـذر،       
استعانت و استغاثه را تنها در حقّ خداوند انجام دهيم. اين مفهوم درسـت (ال إلـه إالّ اهللا)   

ال اين الهه، ممكن بود دادند، ح هاي خود انجام مي است. قريش، اين امور را نسبت به الهه
پيامبر باشد يا فرشته، انسان باشد يا جنّ، درخت باشد يا قبر. آنان آفـرينش، تـدبير امـور    

در ميان آنـان مبعـوث    صدانستند. پيامبر اسالم  بودن را تنها خاص خدا مي عالم و رازق
 شد تا آنان را به كمال توحيد به مفهوم درست آن و اجراي آن فرا خواند.

نبي: منظورت اينست كه يك قريشـى مشـرك در فهـم معنـاي (ال إلـه إالّ اهللا) از      عبدال
 مسلمانان زمان ما داناتر بوده است؟

دانستند كه منظور رسول  عبداهللا: بله، و اين واقعيتي است دردناك. كفار نادان مي
 ،ر داداز (ال إله إالّ اهللا) اينست كه بايد عبوديت و اطاعت را تنها خاص خدا قرا صاكرم

كه فرمود بگوييد: ال إله إالّ  صو عبادت غير از او را انكار كنيم. آنان در جواب پيامبر 

 ﴿ اهللا، به تعبير قرآن چنين گفتند:               ﴾ 

 :تصرف خداست، مع ذالك  آنان با وجوديكه ايمان داشتند كه امور عالم، همه در). ۵(ص
انكار كردند. حال جاي بسي تعجب است كه كفار نادان آن را  اين كلمه را بر نتافتند و

دانند، در حد آن  دانستند اما كساني كه خود را مسلمان مي معناي اين عبارت را خوب مي
تنها بر پندارند اسالم  و حتي هستند كساني كه مي ،كفار، به معناي اين كلمه واقف نيستند

حال آنكه قلباً اعتقادي به معنا و مفهوم آن ندارند. متأسفانه  ،زبان راندن اين عبارت است
برند اين كلمه  آنانيكه هم در دين مطالعاتي دارند از اين مسأله مستثني نيستند و گمان مي

بدان معناست كه تنها خدا خالق و رازق جهان است و تنها اوست كه به تدبير امور جهان 
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پردازد. بايد اعتراف كرد در مسلماناني كه كفار قريش نسبت به فهم درست كلمه  مي
 توحيد از آنان داناترند هيچ خير و منفعتي نيست.

عبدالنبي: اما من براي خدا شريكي قائل نيستم، ايمان دارم كه هيچ خالق و رازقي غيـر  
يبتي تنهـا از جانـب   از خداوند بزرگ وجود ندارد و هر نوع نفع و سود يـا ضـرر و مصـ   

پيامبر است و جـز   صاوست. من باور دارم كه او را هيچ مثل و مانندي نيست و محمد 
تواند در مورد خود تصميمي بگيرد چه برسد به ديگر بزرگاني  به اذن و خواست خدا نمي

چون علي، حسين، عبدالقادر و امثالهم. آنچه كه الزم است گفت اينست كه مـن و امثـال   
اريم و آنان صالحان و نيكاني هستند كه نزد پروردگار، صاحب جاه و منزلتنـد.  من گناهگ

خواهيم تا به خاطر آن جاه و مقامشان نزد خـدا، شـفاعت مـا را بـه      ما در واقع از آنان مي
 درگاه او بكنند.

عبداهللا: جواب من همان است كه گفتم. كفار و مشركان هم چنين باوري داشتند؛ آنـان  
اشتند كه خالق و رازق جهان تنها خداست و تنها اوست كه امور عالم را تدبير نيز اعتقاد د

كردند.  هايشان را تنها به خاطر دست يافتن به تقرب و شفاعتشان عبادت مي  كند و الهه مي
 آياتي را كه در اين رابطه هستند نيز قبالً بيان كردم.

مـورد بتهاسـت نـه در مـورد      اند در عبدالنبي: اما آياتي كه در اين خصوص نازل شده
 كنيد؟ پيامبران و صالحان، پس چطور آنان را به بتان مانند مي

عبداهللا: همانطور كه گفتيم بعضي از اين بتان در اصل نام صالحان و نيكان اقوام 
اينچنين بود. كفار و مشركان تنها شفاعت اين  اند كما اينكه در ميان قوم نوح  بوده

دانستند. دليل ما اين آيه  يرا آنان را صاحب ارج و قرب نزد خدا ميطلبيدند ز بتان را مي

﴿ قرآن است:                          ﴾ 

گويند) ما  گيرند. (مي كساني كه جز خدا سرپرستان و ياوران ديگري را بر مي ).۳(الزمر: 
 كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديگ گرداند. آنان را پرستش نمي
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بتها دانست، بايد  دتوان پيامبران و اوليا را مانن اما در جواب اين سؤال كه چگونه مي
در ميان قومي مبعوث شد كه گروهي از آنان اولياء و صالحان را  صگفت پيامبر اكرم 

﴿ گويد: د و قرآن در مورد اينچنين افراد ميخواندن شفيع خود مي       

                                      

   ﴾ :خوانند آنان كه از همه  كه به فرياد مي آن كساني را ). ۵۷(االسراء

جويند و به رحمت خدا اميدوار و از  مقربترند براي تقرب به پروردگارشان وسيله مي
عذاب او هراسناكند چرا كه عذاب پروردگارت بايد از آن خويشتن را دور و بر حذر 

﴿ دادند: داشت. گروهي ديگر عيسي ابن مريم را شفيع خود قرار مي       

                 ﴾ :آن گاه را كه كه ). ۱۱۶(املائدة

اي كه جز اهللا، من و مادرم را  گويد: اي عيسي پسر مريم! آيا تو به مردم گفته خداوند مي
هم فرشتگان واسطه تقرب خود به درگاه خداوند اي  هم دو خداي ديگر بدانيد؟ دسته

﴿ كردند تصور مي                           ﴾ 

آورد و سپس به فرشتگان  روزي را كه خداوند جملگي آنان را گرد مي). ۴۰(سـبأ:
يابيم  اند. با دقت و تأمل در آيات قرآن در مي كرده ان شما را پرستش ميگويد: آيا اين مي

كند و هم آناني را كه  كه قرآن هم كساني را كه قائل به مقام عبوديت بتان بودند تكفير مي
با همه آنان  صهمين طرز تفكر را نسبت به پيامبر، اولياء و فرشتگان دارند. رسول اكرم 

 آنان قائل نبود.جنگيد و هيچ تفاوتي بين 
خواستند حال آنكه ما ايمان داريم كه  عبدالنبي: اما كفار از بتان خود سود و منفعت مي 

همه خير و بركتها و ضرر و زيانها از جانب خداوند دانا و حكيمي است كـه تـدبير همـه    
م عالم در دستان اوست و صالحان و نيكان را در اينكار تواني نيست. ما تنها اميد آن داريـ 

 آنان شفيع ما نزد خداوند باشند همين و بس.
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عبداهللا: اين سخن تو دقيقاً مثل سخن كفار است. قرآن هم از زبان آنان چنين 

﴿ :فرمايد مي                     

      ﴾  :۱۸(يونس(= Kپرستند كه نه بديشان  ن غير از خدا چيزهايي را مياينا

گويند: اينها ميانجيهاي ما در نزد  سازند، و مي رساند و نه سودي عائدشان مي زيان مي
 خدايند.

پرستم و پناه بردن به صالحان و نيكان و اسـتعانت   عبدالنبي: اما من تنها خداوند را مي
 دانم. از آنان را عبادت و پرستش آنان نمي

كنم: آيا ايمان داري كه خداوند بر ما واجب فرموده كه  عبداهللا: من از تو يك سؤال مي
عبادت را خالصانه و فقط براي او انجام دهيم، همانطور كه خود او در قرآن چنين 

﴿ اند: فرموده                  ﴾ :۵ (البينة(= K در حاليكه جز

اين بديشان دستور داده نشده است كه مخلصانه و حقگرايانه خداي را بپرستند و تنها 
 شريعت او را آئين بدانند.

 عبدالنبي: بله، او اين امر را بر ما واجب كرده است.
خواهم اين اخالص در عبادت را كه خداوند بر تو واجـب   عبداهللا: خوب من از تو مي

 توضيح دهي. كرده براي من
 فهمم منظورت از اين سؤال چيست؟ عبدالنبي: نمي

برايت توضيح دهم. خداوند در قرآن فرموده آن را  تا بدهعبداهللا: پس به من گوش 

﴿ است:                    ﴾ :پروردگار  ).۵۵(ألعراف

دارد. حال از تو  و پنهاني بكمك بخواهيد او تجاوزكاران را دوست نميخود را فروتنانه 
 پرسم آيا دعا كردن عبادتي است خاص خدا يا خير؟ مي

(أمحد » الدعاُء هو الْعبادةُ« عبدالنبي: بله، زيرا همانطور كه در حديث پيامبر آمده:
 دارد. دعا عين عبادت است. دعا جايگاه مهمي در عبادتوأبوداود). 
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عبداهللا: تو كه معتقدي دعا عبادتي است خاص خدا و براي اجابت دعايت شب و روز 
خواني و آنوقت در دعايت فرشـته يـا پيـامبر و يـا فـرد       و در حالت ترس و اميد او را مي

دهي، به من بگو آيا دچـار شـرك در    صالحي را كه در قبرش آرميده است واسطه قرار مي
 اي؟ عبادت نشده

 ام سخنت كامالً درست است. ي: بله، دچار شركت شدهعبدالنب

﴿ فرمايد: زنم. خداوند مي عبداهللا: حال برايت مثال ديگري مي       ﴾ 

 حال كه چنان است تنها براي پروردگار خود نماز بخوان و قرباني كن.K=)۲(الكوثر:
 ر؟داني يا خي آيا تو، ذبح و قرباني را عبادت مي

 عبدالنبي: بله، عبادت است.
هاي خدا اين كار را انجام دهي آيا در اين  اي از آفريده عبداهللا: بنابراين اگر براي آفريده

 اي يا خير؟ عبادت نسبت به خداوند شرك ورزيده
 عبدالنبي: بله، اين كار بدون شك شرك است.

ترين عبادت قـولي و ذبـح   عبداهللا: من دعا و ذبح را براي تو مثال زدم چرا كه دعا بارز
بارزترين عبادت عملي است. اما عبادات منحصر به اين دو چيز نيست و مسائل ديگـري  

پرسم  گيرد. حال از تو مي اينها را در بر مي دچون نذر، سوگند، استعاذه و استجابت و مانن
 كردند؟ آيا مشركان قريش، فرشتگان، صالحان و الت و عزّي را عبادت و پرستش مي

 كردند. دالنبي: بله، آنان را عبادت ميعب
عبداهللا: اما عبادات آنان تنها در دعا، ذبح، استعاذه، اسـتعانت و اسـتجابت دعـا بـود و     
ايمان داشتند كه آنان، همه، بندگان خدايند و تحت قدرت و فرمان او. آنان بـاور داشـتند   

خواندنـد   ا تنها براي اين ميها ر تنها خداست كه امور عالم را در دست دارد. و بتان و الهه
 كه شفيعشان نزد خدا باشند.

 كني؟ عبدالنبي: عبداهللا! آيا تو شفاعت پيامبر را انكار مي
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كه پدر و مادرم  صكنم بلكه بالعكس پيامبر اكرم  انكار نميآن را  عبداهللا: نه، من
ايشان  قربانش شوند، شفيع امت خود نزد رب العالمين است و آرزويم اينست كه شفاعت

شامل حال من هم شود. اما بايد دانست همه شفاعتها از آنِ خداست كما اينكه قرآن 

  ﴿ فرمايد: مي    ﴾ :بگو: هرگونه ميانجيگري از آن خداست.=.)۴۴(الزمر 

  ﴿ داده باشد:آن را  توان شفاعت كرد مگر اينكه خداوند اذن هيچ كس را نمي

         ﴾  :كيست آن كس كه جز به اذن او در  ).۲۵۵(البقرة

 پيشگاهش شفاعت كند؟

﴿ گيرد كه خدا از آنان خشنود باشد: شفاعت نيز تنها كساني را در بر مي       

                       ﴾  :االنبياء)

كنند مگر براي آن كسيكه خدا از او خشنود  و آنان هرگز براي كسي شفاعت نمي=.)۲۸
شود جز از طريق اعتقاد راسخ به توحيد و  است. و خداوند از هيچ كس خشنود نمي

 ﴿ اسالم:                          ﴾  آل)

شود، و او در  و كسيكه غير از اسالم، آئيني برگزيند، از او پذيرفته نمي=.)۸۵عمران: 
 آخرت از زمرة زيانكاران خواهد بود.

يم: بنابراين و با عنايت به اين آيات، بايد شفاعت را فقط از او بخواهيم و چنين بگـوي 
 پروردگارا! مرا از شفاعت پيامبرت محروم نگردان و او را شفيع من ساز.

عبدالنبي: ما قبالً در اين مسأله توافق كرديم كه نبايد از غير خدا چيـزي خواسـت كـه    
ارد اما حق شفاعت به پيامبرش عطا فرمـوده، بنـابراين او مالـك و    دنآن را  تملّك و توان

توان از او شفاعت خواسـت   ت نمودن را دارد پس ميصاحب اين حقّ است و توان شفاع
 شود. و اين ديگر شرك محسوب نمي

كرد حرف تو درست بود.  عبداهللا: اگر خداوند صراحتاً ما را از اين كار منع نمي

 ﴿ فرمايد: خداوند در قرآن مي           ﴾ :۱۸(اجلـن .(
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كس را با خدا نخوانيد. طلب شفاعت، دعاست و آنكه حقّ شفاعت را به چ پس هي
عطا فرموده ما را از دعا و طلب شفاعت از غير او برحذر داشته است. همچنين  صپيامبر

به فرشتگان، اوليا و حتي (أفراط)، آن آن را  دانيم شفاعت امتيازيست كه خداوند مي
توان از  اند، عطا فرموده است، به اين ترتيب مي كودكاني كه قبل از بلوغشان وفات كرده 

آنان طلب شفاعت و تقرب به درگاه خداوند نمود كه در آن صورت باز به همان عبادت 
گرديم كه مشركان قريش بر آن بودند. حال اگر اين مسأله عبادت  صالحان و نيكاني برمي

كند  را از اين كار منع ميصالحان و فرشتگان را قبول داشته باشيم، آيات قرآن را كه ما 
كه چون خداوند  ،شود نظر كنيم كالم تو باطل مي ايم و اگر از اين كار صرف ناديده گرفته

 توان از او طلب شفاعت نمود. به پيامبر حق شفاعت عطا فرموده پس مي
 دانم. ام و استعانت از صالحان و اوليا را شرك نمي عبدالنبي: اما من به خدا شرك نبسته

تر از عمـل   بزرگتر و زشتآن را  هللا: آيا باور داري كه خدا شرك را حرام نموده وعبدا
 د؟بخش مينآن را  زنا بيانكرده و اعالن كرده است كه

 به طور واضح و آشكار بيان كرده است.آن را  عبدالنبي: بله، خداوند
تـواني   مـي  عبداهللا: خوب تو اآلن خود را از شرك به خدا مبرا ساختي اما تو را به خدا

 داني براي من توضيح دهي؟ اي و خود را از آن منزه مي و دچار آن نشدهآن شركي را كه ت
بـيم  ها  آن عبدالنبي: شرك اينست كه بتها را پرستش كنيم، از آنان چيزي بخواهيم و از

 و هراس داشته باشيم.
ريش بـه  ي كفار قـ كن ميعبداهللا: خوب به من بگو معناي پرستش بتها چيست؟ آيا فكر 

دهند و امـور جهـان را در     آفرينند، روزي مي اين معتقد بودند كه آن چوبها و سنگها، مي 
 اختيار دارند؟ همانطور كه گفتم آنان چنين اعتقادي نداشتند.

گـويم آنانكـه چـوب و سـنگ و      عبدالنبي: من هم چنين باور و اعتقادر ندارم. من مي 
ذبح و ها  آن دانند، براي لهم را ملجأ و پناهگاه خود مياند و امثا بناهايي كه بر قبور ساخته 

اي براي تقـرب بـه خـدا و در امـان مانـدن از خشـم او        را واسطهها  آن ند وكن ميقرباني 
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اند و اين همان عبادت و پرستش بتهاست كه منظـور مـن    پندارند، به خدا شرك بسته  مي
 د.باش مي

حـقّ مزارهـا و ضـريحهاي قبـور انجـام      عبداهللا: اما اين همان كاريسـت كـه شـما در    
د اينسـت كـه   باشـ  مييد. به من بگو بدانم آيا منظور تو از اينكه عبادت بتها شركت ده مي

 ؟شود ميتوكل بر صالحان و استعانت و طلب اجابت دعا از آنان شرك محسوب ن
 عبدالنبي: بله، منظور من همين است.

بر پيامبران و صـالحان و اظهـار ارادات و   توكل ها  آن عبداهللا: پس آياتي كه خداوند در
تكفيـر  شـوند   مـي  خشوع به فرشتگان و امثالهم را حرام دانسته و آناني را كه مرتكـب آن 

 د؟شو  مينموده است، چه 
خواندند تنهـا بـه ايـن دليـل كـافر       عبدالنبي: آنان كه فرشتگان و پيامبران را به دعا مي 

امـا مـا كـه     ،خواندنـد  و عزَيز را پسران او مي شدند كه فرشتگان را دختران خدا و عيسي
 گوييم مثالً عبدالقادر (رحمه اهللا) پسر خداست يا زينب (رحمها اهللا) دختر اوست. نمي

عبداهللا: نسبت دادن فرزند به خدا، خود، كفري جداگانه است. قرآن در رد اين ادعا 

 ﴿ :فرمايد مي                      

 ﴾ . بگو: خدا، يگانة يكتا است. خدا سرورِ واالي برآورندة اميدها و برطرف كنندة

 باشد. نيازمنديها است. نزاده و زاده نشده است. و كسي همتا و همگون او نمي
كافر شده است. همچنين خدا در جاي هر كس نيز اين مسأله را به خدا نسبت دهد، 

﴿ :فرمايد ميديگر چنين                        

            ﴾  :خدا هرگز فرزندى براى خود انتخاب  ).۹۱(املؤمنون

شد، هر يك از خدايان مخلوقات  كه اگر چنين مى ;ديگرى با او نيست و معبود ;نكرده
 .جستند كردند و بعضى بر بعضى ديگر برترى مى خود را تدبير و اداره مى
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هاي متعدد تفاوت قائـل   بينيم كه خدا بين اين نوع كفر و بين اعتقاد به الهه بنابراين مي
كردند، او را فرزند  را عبادت مي ودمردي صالح باست. از طرفي ديگر كفاري كه الت كه 

كردنـد، او را فرزنـد خـدا     دانسـتند. همچنـين كسـاني كـه جـن را عبـادت مـي        خدا نمي
دانستند، مذاهب اربعه هم در مورد حكم مرتّد در اين انفاق نظر دارند كه اگـر فـردي    نمي

يـز مرتّـد   معتقد باشد خدا را فرزندي است مرتد شده و اگر كسي به خدا شرك ببندد او ن
 هم بين اين دو تفكر تفاوت قائلند.ها  آن بينيم شده. پس مي

  ﴿ :فرمايد ميعبدالنبي: اما خداوند در مورد اولياء و صالحان      

          ﴾  :آگاه باشيد (دوستان و) اولياى خدا، نه . )۶۲(يونس

 .شوند ند و نه غمگين مىترسى دار
شود كه مـا   عبداهللا: ما هم به مقام و منزلت آنان نزد خدا ايمان داريم. اما اين دليل نمي

گوييم كه نبايد با استعانت و اسـتغاثه از آنـان بـراي     آنان را عبادت كنيم. ما تنها اين را مي
به آنان احترام گذاشت  بايست همتا، شريكي قرار داد. ما هم اعتقاد داريم كه مي خداوند بي

كننـد.   رو راه و روش آنان بود. تنها اهل بدعت جايگاه و منزلت آنان را انكـار مـي   و دنباله
رو، دين هدايت و حق در ميان دو راه ضاللت و بطالن افراط و  دين خدا ديني است ميانه

 تفريط.
كه اساساً كلمـه   عبدالنبي: اين را بايد در نظر داشت كه قرآن در مورد افرادي نازل شد

كردند و قـرآن   و وقوع قيامت را انكار مي صتوحيد را قبول نداشتند، نبوت رسول اكرم 
خواندند. اما ما برخالف آنان، كلمة توحيد را قبول داريـم و بـه نبـوت پيـامبر      را سحر مي

خـوانيم،   ، وقوع قيامت و روز محاسبه و حقّانيت قرآن ايمان داريم، نمـاز مـي  صاسالم 
 دانيد؟ دهيم، آنوقت چگونه ما را مانند آنان مي گيريم و زكات مي ه ميروز

عبداهللا: همه علما و بزرگان دين بر اين اصل اتفاق نظر دارند كه هر كس در يك 
را قبول كند اما در مسأله ديگر، پيام و دستور او را  صمسأله، رسالت و پيام رسول اكرم 

ين اگر به بعضي از قرآن مؤمن باشد و به بعض نپذيرد، مرتّد و كافر شده است. همچن
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ديگر كافر باشد، و مانند كسي كه به توحيد اقرار داشته باشد، و منكر نماز باشد، يا به 
توحيد و نماز اقرار داشته باشد، و به وجوب اداي زكات منكر باشد، يا به تمامي اينها 

ها اقرار داشته باشد ولي منكر حج اقرار داشته باشد ولي منكر روزه باشد، يا به تمامي اين
از اداي  صخانه خدا باشد، خداوند در مورد مردماني كه در زمان حيات پيامبر اكرم 

 ﴿ كردند چنين فرمود: فريضه حج امتناع مي                

              ﴾  :و هركس روز محاسبه را  ).۹۷(آل عمران

انكار كند به اتفاق علما كافر است، و قرآن صراحتاً بيان نموده است هر كس به بخشي از 
انكار كند كفر ورزيده است. بنابراين آن را  قرآن ايمان داشته باشد و بخشي ديگر از

مام و كمال و بدون مستثني حفظ و رعايت احكام و اصول قرآن و اسالم بايد به طور ت
 شود، آيا تو به اين اصل معتقدي يا خير؟ 

عبدالنبي: بله، به اين اصل اعتقاد دارم؛ زيرا اين امر، در قـرآن كـامالً واضـح و آشـكار     
 است.

ناپذير ايمان داري، بايد اين را هم خوب بداني كه  عبداهللا: حال كه تو به اين اصل خلل
. انـد  كـرده بر پيروانش واجب آن را  صاي است كه پيامبر اكرم  ين فرضيهتوحيد، بزرگتر

توحيد مسأله ايست بسيار مهم و بزرگتر از نماز، زكات، روزه و حج، پس چطـور ممكـن   
است كسي با انكار يكي از اين امور، از اسالم خارج شده و كافر گردد، اگر هم به تمـامي  

، اما به خاطر انكار توحيد كه تمامي انبياء براي آورده است عمل كند صآنچه رسول اهللا 
اثبات آن مبعوث شدند كافر نشود. جهل شما به اين امـر خطيـر، بسـيار تعجـب برانگيـز      

در يمامه با بني حنيفـه بـه نبـرد پرداختنـد كـه بـه        صاست. از طرفي ديگر ياران پيامبر 
ن آورده بودنـد، نمـاز   ايمان داشـته و كلمـه توحيـد را بـر زبـا      صرسالت پيامبر اسالم 

 گفتند. خواندند و اذان مي مي
عبدالنبي: اما آنان به ادعاي نبوت مسيلمه كذّاب ايمان داشتند و ما باور داريم كه بعـد  

 كند. ، هيچ پيامبري ظهور نميصاز محمد 
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و عبدالقادر (رحمه اهللا) و ديگر انبياء و  عبداهللا: ولي شما چنان در شأن علي 
ايد. اگر  كنيد كه آنان را در حد خداوند باال برده حان و اوليا مبالغه ميفرشتگان و صال

باال ببرد كافر است و جان و مالش  صحكم اينست كه هر كس، انساني را تا حد پيامبر 
مباح و شهادتين و نماز خواندن هم نفعي به حال او ندارد پس اين حكم نسبت به كسي 

به طريق أولي جاريست. از سوي ديگر، كساني را كه علي كه فردي را تا حد خدا باال برد 
  سوزانيد نيز مسلمان بودند و از ياران و همرزمان آن حضرت، و از صحابه علم گرفته

آميزي شده بودند كه  بودند، اما چون در شأن ايشان دچار همان پندارهاي غلط و مبالغه
ايد. پس اگر اين  دچار آن شدهها  نآ مانند، عبدالقادر (رحمه اهللا) و شما در شأن علي 

بريد كه  كفر نيست صحابه چطور همزمان خود را تكفير كرده و سوزانيدند؟ آيا گمان مي
آميز در شأن اوليائي چون  پرداختند يا اينكه اعتقاد مبالغه صحابه به تكفير مسلمانان مي

كفر است.  شأن علي عبدالقادر (رحمه اهللا) ايرادي ندارد اما داشتن همين طرز تفكر در 
شايد اين ايراد مطرح شود كه گذشتگان فقط به اين دليل كافر شدند كه عالوه بر شرك، 

، حقّانيت قرآن و قيامت نيز بودند. در جواب اين ايراد بايد گفت صمنكر نبوت پيامبر 
پس منظور از مباحث باب حكم مرتد كه علماي هر مذهب به طور مبسوط به آن 

اند كه هر كدام سبب  چيست؟ آنان در اين باب، مسائل متعددي را مطرح كردهاند  پرداخته
گردد. آنان حتّي پا را فراتر گذاشته و مسائل  تكفير و حالل شدن جان و مال فرد مرتد مي

اي كه موجب خشم خداوند شود هر چند قلباً و از  كوچكي چون بر زبان آوردن كلمه
و شوخي باشد؛ زيرا خداوند در مورد چنين افرادي  روي باور نباشد و يا از روي مزاح

 ﴿ چنين فرموده است:                    

    ﴾ توان بازي و شوخي كرد؟  بگو: آيا به خدا و آيات او و پيغمبرش مي

 ايد. نكنيد. شما پس از ايمان آوردن، كافر شده عذرخواهي
اي نازل شد كه سخني را به مزاح بر زبان  الزم به ذكر است اين آيه در شأن صحابه

آورده بود و آن سخن باعث خشم خداوند و رسولش شد و اين آيه را نازل فرمود تا 
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ديگر سوي خدا قوم اند. از  اعالن نمايد كه آن چند نفر به خاطر گفتن آن سخن كافر شده
اي  درخواست كردند تا الهه اسرائيل را با وجود ايمانشان به خاطر اينكه از موسي  بني

﴿ ملموس را برايشان تعيين كند:       ﴾  :آنان را مورد سرزنش  ).۱۳۸(ألعراف

دند تا اي كه از ايشان درخواست كرده بو نيز در جواب صحابه صقرار داد. رسول اكرم 
اسرائيل  برايشان ذات أنواطي را معين نمايد فرمودند اين درخواست همان درخواست بني

﴿ است كه گفتند: از موسي            ﴾  :و آن  ).۱۳۸(ألعراف

 ، آن صحابه را از اين نوع درخواستها برحذر داشتند.صحضرت 
ئيل و آن دسته از صحابه كه آن درخواست ناصواب را از رسول اسرا اما بني عبد النبي:

 كردند به خاطر در خواستشان تكفير نشدند. صاهللا 
عبداهللا: بله آنان تكفير نشدند چون بـه درخواسـت باطـل خـود عمـل ننمودنـد و در       

رفتنـد كـافر    صورتيكه از پيامبران خود اطاعت نكرده و به دنبال فكر نادرسـت خـود مـي   
را نهي كرد، اگـر بـه اطاعـت او عمـل     ها  آن صهمچنين آنانيكه رسول اهللا و  شدند. مي

 شدند. مينكرده بودند و بعد از نهي آن عمل را انجام داده بودند كافر 
قتل آن  بام. از يك طرف وقتي به قصه أسامه بن زيد  عبدالنبي: من اينجا گيج شده

 صكنيم و كالم پيامبر  گفته بود نگاه ميشخصي كه قبل از كشته شدن (ال إله إالَّ اهللا) را 
اهللا؟ اسامه! آيا بعد از اينكه گفت  له إالَّإبه اسامه را كه فرمود: يا أسامه أقتلته بعد ما قال ال 

م آور ميرا به خاطر  ص(ال إله إالَّ اهللا) او را كشتي؟ و از طرف ديگر حديث رسول اكرم 
خداوند به من امر كرده تا  .».الناس حتى يقُولُوا ال إِلَه إِال اللَّه أُمرت أَنْ أُقَاتلَ«اند:  كه فرموده 

توان اين  دانم چطور مي . آنگاه نميگويندكنم تا اينكه كلمه (ال إله إالَّ اهللا) ببا مردم مبارزه 
  دو قضيه را با سخنان تو تطبيق داد.

وديان جنگيد، ياران آن حضرت با با يه صدانيم رسول اهللا  عبداهللا: اما همانطور كه مي
گروهي از ياران خود را در آتش، زنده سوزانيد، حال  بني حنيفه كارزار كردند و علي 

كه در آتش سوزانيده شدند،  آنكه هم يهوديان هم بني حنيفه و هم آن همرزمان علي 



  
 احكامي كه هر مسلمان بايد بداند  82

 

يم هر كس دان دانستند. نيز مي گفتند و خود را موحد و يكتاپرست مي كلمه توحيد را مي
يكي از اصول دين و يا اركان اسالم را چون قيامت و نماز، انكار نمايد او كافر شده ولو 

آن را  كلمه توحيد را بر زبان آورد. قضيه توحيد نيز به همين منوال است و هر كس
رعايت نكند و تسليم آن نشود از اسالم خارج و كافر شده است. در مورد داستان اسامه، 

كرد اما اسامه گمان  ا بايد داد او مردي را كشت كه ادعاي مسلمان بودن مياين توضيح ر
گفته است و نه از روي باور و آن را  برده كه آن مرد فقط به خاطر ترس و حفظ جانش

﴿ :اعتقاد. بنابراين آيه نازل شد كه                     ﴾ 

 .)۹۴(النساء:
ايد! هنگامي كه در راه خدا به مسافرت رفتيد تحقيق كنيد).  اي كساني كه ايمان آورده

مفهوم آيه اينست كه هر كس كلمه توحيد را بر زبان آورد جان و مالش در امان است 
مگر اينكه خالف آن ثابت شود كه در آن صورت گفتن كلمه توحيد هم نفعي به حال او 

﴿ اين مفهومندارد و   ﴾  است. اگر مسلمان بودن را بر زبان آوردن كلمه توحيد

نمود ديگر نيازي به تحقيق و تبيين آن نبود در حاليكه قرآن عالوه بر ظاهر،  كفايت مي
نيز كه  صباطن را نيز معيار مسلمان بودن قرار داده است. مفهوم حديث رسول اكرم 

تا زمانيكه مردم (ال إله إالَّ اهللا) را بر زبان نيآورند  اند كردهن امر خداوند به ايشا اند:  فرموده
نيز همين است؛ زيرا همان پيامبري كه به اسامه چنان گفتند، در مورد » بايد با آنان بجنگند

هر جا آنان را يافتند به قتلشان . »أَينما لَقيتموهم فَاقتلُوهم«اند:  خوارج چنين فرموده 
ند كه خود صحابه با ديدن شد ميسانيد، حال آنكه آنان چنان غرق در عبادات خدا ر

نموند اما چون اموري  كردند و خود را سرزنش مي عبادت آنان، احساس حقارت مي
خالف شرع و توحيد از آنان سر زده بود، گفتن (ال إله إالَّ اهللا) و انجام آن همه عبادت 

 نشد.مانع تكفير و مباح شدن جانشان 
عبدالنبي: اما حديثي از پيامبر روايت شـده كـه مـردم در روز قيامـت بـراي نجـات از       

كنند تـا   شروع مي كنند، از آدم  استعانت و استغاثه مي ‡عذاب آن روز از پيامبران 
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 ‡رسند، به ترتيب زير: آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، رسـول اهللا   مي به عيسي 
دانند تا اينكـه مـردم بـه     در توان خود نميآن را  زنند و سرباز مي  اما همه آنان از اين كار

نمايند. دليل بر عدم شرك است، حـال   رسند و از او استغاثه مي مي صحضور رسول اهللا 
 به من بگو در مورد اين حديث چه نظري داري؟

اي. من  هرا با هم خَلط نمودها  آن اي و عبداهللا: ظاهراً تو مسائل را به خوبي درك نكرده
گفتم استغاثه به موجود زنده و حاضر آنهم در چيزي كه در حيطه توان و اختيارات 

﴿اوست اشكالي ندارد، همانطور كه در قرآن هم آمده:               

    ﴾ :انش بود فردي كه از قبيلة او بود عليه كسي كه از دشمن=.)۱۵(القصص

از موسي كمك خواست). و همانطور كه انسان در ميدان كارزار، در چيزي كه در توان و 
طلبد. ما استغاثه و استعانه را از  قدرت همرزمانش است از آنان استغاثه و استعانت مي

مردگان و يا افرادي كه از ما غائب هستند و نيز استغاثه را در مورد چيزهائي كه در توان 
دانيم.  حرام ميآن را  باشد نادرست دانسته و ميها  آن ت و فقط خدا قادر بر انجامآنان نيس

خواهند كه دعا به درگاه خداوندي برند تا  مي ‡مردم هم در روز قيامت از پيامبران 
شايد مردم از عذاب آن روز بزرگ رهايي يابند و اين امر، يعني رفتن به نزد فردي صالح 

ستنِ اينكه بر ايمان به درگاه خداوندي دعا نمايد، امريست جائز، و پرهيزكار و از او خوا
كردند  نيز همچنين كار مي صدر زمان حيات مبارك رسول اهللا  همانطور كه صحابه 

هرگز بر سر قبر ايشان نرفته و از او استغاثه ننمودند و  صاما بعد از فوت آن رسول اهللا 
را ها  آن ر قبور و شفيع قراردادن صاحبانبر همين اساس سلف صالح دعا نمودن در جوا

  اند. جائز ندانسته
نگاهي بياندازيم. وقتي كـه كفـار او را بـه     عبدالنبي: خوب حاال به داستان ابراهيم 

ظاهر شد و از او پرسـيد   جبرئيل بر ابراهيم  سمت انبوه آتش پرتاب نمودند، در هوا،
از جبرئيـل هـيچ    ده نمايـد. ابـراهيم   بـرآور آن را  كه آيـا نيـاز و حـاجتي دارد تـا او    
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درخواستي ننمود. پس اگر به اعتقاد شما، استغاثه از فرشتگان حرام است شرك محسوب 
 بر ابراهيم ظاهر شد و به او آن پيشنهاد را داد؟ شود چرا جبرئيل  مي

عبداهللا: اين حرف هم مثل همان حديث اسامه است. از طرف ديگر اين روايت چندان 
 بر ابراهيم  ست و بر فرض صحت اين روايت، بايد گفت جبرئيل درست ني

﴿ او فرمايد ميظاهر شد تا به او كمك كند؛ زيرا همانطور كه قرآن    ﴾ است، 

و كوهها و  ابراهيمتوان او بود كه آتش در ، به او اجازه دهدخدا  اگرو در اين صورت 
به هر سو كه خواهد بيافكند و هيچ چيزي  نىچشم بهم زددر آن را  دشتهاي اطراف

توانست مانع او در اين كار شود. اين حالت مثل وضعيتي است كه در آن يك مرد  نمي
دهد.  كند و به او پيشنهاد كمك و مساعدت مي پناه برخورد مي ثروتمند به مردي فقير و بي

ت خالق رود و منتظر را نپذيرفت تا فقط زير بار منّ پيشنهاد جبرئيل  اما ابراهيم 
خواست و ارادة پروردگار خود شد. دوست من مطلب مهمي كه بايد اينجا مطرح شود 

 تر بود:  تر و سبك اهل زمان ما خفيفاينست كه شرك پيشينيان به چند جهت از شرك 
بستند و در  اول: آنان فقط در حالت رفاه و آسايش و قدرت و امنيت به خدا شرك مي

كردند، تنها از خدا كمك  و بدون شرك مي بت ايمانشان را خالصموقع بال و مصي
بردند. خداوند در اين خصوص چنين  ها و پيشوايان خود را از ياد مي  خواسته و الهه

﴿ :فرمايد مي                             

   ﴾  :شوند خالصانه و صادقانه  هنگامي كه سوار كشتي مي  ).۶۵(العنكبوت

خوانند. پس هنگامي كه خدا آنان را نجات داد و سالم به خشكي  خداي را به فرياد مي
 ورزند. رساند، باز ايشان شرك مي

﴿ يا آنجا كه مي فرمايد:                          

                    ﴾  :۳۲(لقمان(=K و هنگامى

باالى آنان را بپوشاند (و باال رود و  كوههاكه (در سفر دريا) موجى همچون ابرها و 
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را به خشكى رساند و ها  آن اما وقتى ;خوانند سرشان قرار گيرد)، خدا را با اخالص مى
مانند، در حالى  گيرند (و به ايمان خود وفادار مى نجات داد، بعضى راه اعتدال را پيش مى

ولى آيات ما را هيچ كس جز  ;گيرند) كه بعضى ديگر فراموش كرده راه كفر پيش مى
 .كنند! پاس انكار نمىشكنان ناس پيمان

اما مشركان زمان ما در هر حال، در رفاه و آسايش يا در مصيبت و بال، از غير خدا نيز 
كنند، مثالً در هنگام بروز حادثه و مشكلي، نام پيامبران  جويند و به او استعانت مي مدد مي

 آورند. و... را بر زبان مي ، حسين صو صالحاني چون پيامبر اسالم 
و قبل از ايشان، در كنار عبادت خداوند، فقط  صشركان زمان رسول اهللا دوم: م

صالحان و مقربان درگاه چون پيامبران و فرشتگان و يا حداقل موجوداتي چون سنگ و 
اند را عبادت و پرستش  چوب كه هرگز در برابر خداوند دچار عصيان و گناهي نشده

الح و فاسق، استعانت و استغاثه كردند اما مشركان اين زمان از خوب و بد، ص مي
جويند ولو با چشم خود فسق و فجور آنان را ببينند. سوم: شرك پيشينيان فقط در  مي

دادند اما  الوهيت و عبوديت بود و هرگز غير خدا را در ربوبيت شريك او قرار نمي
ريك اند كه در ربوبيت هم براي خداوند ش مشركان اين روزگار، شرك را تا آنجا رسانيده

دانند و امثال اين تفكرات  تراشند، مثالً طبيعت را عامل به دنيا آمدن يا مردن مي مي
كند. تا از اين نوع  آميز بسيار است و هيچ كس دقّت و تأملي در اينگونه افكار نمي شرك

لغزشها ايمن و مصون بمانند. نكته مهم ديگري را كه بايد به تو بگويم اينست: پس سخن 
رسانيم آنهم اين است كه هيچ اختالفي در  ذشت در مسأله عظيمي بپايان ميرا با آنچه گ

اختالف ها  آن اينكه توحيد بايد با گفتار و كردار قلب و زبان باشد، پس اگر در يكي از
جو  بداند و به آن عمل نكند، كافر معاند و ستيزهآن را  شود آن شخص توحيد و مفهوم

ابطه الزم به ذكر است كه مردمان بسياري هستند كه است چون فرعون و ابليس. در اين ر
شناسند اما به دالئل گوناگوني چون جو حاكم بر جامعه و محيط آنان، كسب  حقّ را مي

كنند، حال آنكه بايد دانست غالب  منافع و يا ترس از ضرر و زيان، به حق عمل نمي
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طر دست يازيدن به شناسند اما به خا صناديد و رؤساي كفر و شرك، خود، حق را مي
گيرند و براي  نظر كرده و راه باطل را در پيش مي جيفه و متاع فناپذير دنيا، از آن صرف

 گويد: آورند. قرآن در مورد اين قبيل افراد مي اين عملكرد خود توجيهات متعددي نيز مي

﴿                             ﴾ 

اند و ديگران  اند و از راه خدا باز مانده آنان آيات خدا را به بهاي اندك فروخته«=).۹(التوبة:
 .»اند اند. آنان كار بسيار بدي كرده را نيز از آن باز داشته

قد به آن و معت كند ميدرك نآن را  ركس ظاهراً به توحيد عمل كند در حاليكهو ه

 ﴿ :فرمايد مينيست او منافق است، و منافق از كافر بدتر و شرش بيشتر است، خداوند 

              ﴾ :منافقان در « ).١٤٥(النساء

نخواهي ها  آن يچگونه ياوري برايپايين ترين و نازلترين مراحل دوزخ قرار دارند، و ه
 .»يافت

اين مسأله ايست كه متأسفانه در روزگار ما در ميان مردم رواج دارد و از گفتار و رفتار 
وار، از ترس اينكه مبادا متحمل  دانند اما قارون شود. گروهي حق را مي آنان آشكار مي

ن و فرعون، به خاطر كنند. گروهي ديگر چون هاما زيان و ضرري شوند، بدان عمل نمي
كنند  زنند و گروهي نيز حقّ را انكار مي حفظ جاه و مقام خود از عمل به حقّ سرباز مي

اما به خاطر در امان ماندن و يا دست يافتن به سود و منفعتي، به صورت صوري و 
آيد در دو آيه تأمل و دقّت بيشتري  كنند. حال دوست من، الزم مي ظاهري بدان عمل مي

 ﴿ آيه اول اينست:نمود.           ﴾ :عذرخواهي «). ۶۶(التوبة

. در اين آيه، خداوند، تني چند از »ايد نكنيد. شما پس از ايمان آوردن، كافر شده
به كارزار و ميان آمده بود به خاطر بر  صاي را كه در جنگ تبوك با رسول اكرم  صحابه

ن كلماتي كفرآميز آنهم به قصد مزاح و خنده، تكفير نموده است. حال بايد زبان آورد
گويند يا به خاطر سود و  دانست حكم آناني كه به جديت و از روي عمد و نيت كفر مي
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آورند چيست؟ اينان همانهايي هستند كه فريب شيطان را  زيان متاع دنيا به كفر روي مي

﴿ ند:كن خورند و به سخنان او عمل مي مي           ﴾ 

و به فحشا  ;دهد شيطان، شما را (به هنگام انفاق،) وعده فقر و تهيدستى مى. «)۲۶۸(البقرة:
 لرزند: افكند به خود مي . از بيم و هراسهايي كه او در درونشان مي»كند (و زشتيها) امر مى

﴿            ﴾ :اين فقط شيطان است كه پيروان « ).۱۷۵(آل عمران

 .»ترساند خود را مي

 ﴿ ) منتهاي خداوندشان نيست: آنان را كاري با لطف و فضل بي        

 ﴾ » آن كوردالن را از »دهد به شما مى»  فزونى«و »  آمرزش«ولى خداوند وعده .

﴿ خشم و انتقام پروردگارشان باكي به دلهاي سياهشان نيست:     ﴾ 

. حال خوب بيانديشيم با اين اوصاف و احوال، آيا @پس از آنان مترسيد و از من بترسيد«
  بايد آنان را اوليا و دوستان خدا خواند، يا دوستان و پيروان شيطان لعين؟

 ﴿ آيه دومي كه بايد در آن تدبر و تأمل بيشتر نمود اينست:      

                                  

       ﴾ :كسانى كه بعد از ايمان كافر شوند ـ «=.)۱۰۶(النحل

 اند در حالى كه قلبشان آرام و با ايمان است ـ آرى، كه تحت فشار واقع شدهها  آن بجز
و عذاب  ؛هاست آن اند، غضب خدا بر كه سينه خود را براى پذيرش كفر گشودهها  آن

 K»عظيمى در انتظارشان!
اما بر زبان  ،داند حب آن مجبور به گفتن آنست كفر نميبنابراين آيه تنها كفرى كه صا

آوردن آن در شرائط ترس، طمع، مدارا با مردم، عشق به وطن و قوم و خويش، حب مال 
دارد كه  شود. آيه اين را بيان مي و مقام و يا ارتكاب آن از روي مزاح، كفر محسوب مي

گيرد و قلب و اعتقاداتش مصون از  انسان در مورد گفتار خود مورد اجبار و فشار قرار مي
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اين اجبار هستند بنابراين تنها مورد مستثنايي كه بر زبان آوردن كفر، كفر محسوب 
شود همان حالت اجبار و فشار است اما ديگر وضعيتهايي كه ذكر شد، از اين مورد  نمي

در اين جدا هستند زيرا هم گفتار و هم پندار فرد در اختيار خود اوست. همچنين قرآن 

﴿ فرمايد: زمينه باز مي                     

      ﴾ :اين به خاطر آن است كه زندگى دنيا (و پست را) «=.)۱۰۷(النحل

. اين آيه به »كند  ايمان (لجوج) را هدايت نمى و خداوند افراد بى  ;بر آخرت ترجيح دادند
كند عذاب و عقاب خداوند به خاطر باور و اعتقاد، جهل، نفرت داشتن  صراحت بيان مي

گيرد، بلكه آنچه كه انسان را به سوي  از دين و يا دوست داشتن كفر، انسان را در بر نمي
ت. امري كه انسان ضعيف النفس كشاند ميل او به دنيا و متاع آن اس خشم و انتقام خدا مي

پرسم آيا ديگر  بر دين و حق ترجيح دهد. حال دوست از تو ميآن را  كند را وادار مي
وقت آن نشده كه به درگاه پروردگارت رو آورده و از كردار و پندار گذشته خود 

ايست بسيار مهم و  اي كه ما در مورد آن بحث نموديم مسأله بازگردي؟ زيرا اين مسأله
 رنوشت ساز كه به تعقل و تأمل زيادي نياز دارد.س

غير از خداوند م كه آور مينمايم، ايمان  م و از خداوند استغفار مي كن ميعبدالنبي: توبه 
م كـه  ده ميو شهادت و عبوديت داشته باشد وجود ندارد لياقت پرستش ى كه هيچ معبود

عبادت و اطاعت آن را  داست وآور است. از هر آنچه كه غير خ پيامبر و پيام  صمحمد 
از از كردم خود را مبرّا كرده و از درگاه خداونـد بخشـايش و عفـو او را خواسـتارم و      مي
خواهم كه مرا بر شاهراه  خواهم مرا مشمول لطف و رحمت خويش قرار دهد. از او مي مي

دارد. از ثابت قدم نمايد و مرا از پندارهاي ناصواب پيشين مصـون   ،توحيد و باور راستين
م. دوسـت مـن! از خداونـد منـان     دهـ  مـي اين پس من نام خود را به (عبدالرحمن) تغيير 

اي كه بر من عرضه داشـتي   خواهم به خاطر اين نصايح و ارشادات صادقانه و دوستانه مي
به تو اجر و پاداشي نكو عطا فرمايد كه مرا از آن افكار و پندارهاي باطل و مهلك نجـات  
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خواهم چند مورد از اموري را كـه   به عنوان آخرين درخواست از تو ميدادي. دوست من 
 وار برايم بازگو. بايد از آن پرهيز نمود تا دينمان حنيف و راستين بماند، فهرست

 عبداهللا: ايرادي ندارد به تو خواهم گفت. دوست من خوب به حرفهايم گوش كن.
ف برانگيزي كه در قرآن و سنت * از اين پرهيز كن كه در دام متشابهات و امور اختال

انگيزاني كه به قول خودشان قصد و نيتي  وجود دارند بيافتي و در اين نوع مسائل از فتنه 
جز خدا دانش و حكمت و  ىندارند تبعيت نكن؛ زيرا متشابهات را كسها  آن جز تأويل

راسخ و خلل  . نسبت به اين امور بايد بمانند مؤمناني كه ايمانيداند نمي ها  آن تأويل

﴿ ناپذير دارند رفتار نمود و اعالن كرد:            ﴾.  حال به چند حديث

(أمحد » دع ما يرِيبك إِلَى ما ال يرِيبك«كه با اين مسأله در ارتباط گوش كن:  صپيامبر اكرم 
ر نگه دار و به آنچه كه به آن در آنچه كه دچار شك و ترديدي خود را دو والترمذي)،

فَمنِ اتقَى الشبهات استبرأَ لدينِه وعرضه، ومن وقَع في الشبهات وقَع في «يقين داري بپرداز. 
را از شبهات دين حفظ كند ايمان و آبرويش را حفظ  دهر كس خو (متفق عليه)،» الْحرامِ

واإلثْم ما حاك في « شود. هات دين گردد به محرّمات مبتال مينموده و هر كس گرفتار شب
اسالن هلَيع عطَّلأَنْ ي تكَرِهو رِكدگناه آنست كه در دلت وارد شده و بيم آن (مسلم).  »ص

ـ الْبِر ما ثَالثَ مرات  استفْت قَلْبك واستفْت نفْسك ـ «داري كه مردم بدان راز آگاه شوند، 
أَفْتو اسالن اكإِنْ أَفْترِ ودي الصف ددرتفْسِ وي النف اكا حم اإلثْمو فْسالن هإِلَي تأَناطْمكاز قلب  ».و

و نفست سؤال كن: زيرا نيكي آنست كه نفست بدان آرامش يابد و بدان شاد گردد و گناه 
 اي گيرد و انسان از بازگو كردن آن براي مردم هراس دارد.آنست كه در درون انسان ج

روي هوي و هوس پرهيز كن. قرآن در مورد چنين افرادي  * از تبعيت و دنباله

﴿ گويد: مي           ﴾  :اي كسي را كه هوا و  (هيچ ديده ).۴۳(الفرقان

 هوس خود را به خدائي گرفته است).
اند  از تعصب داشتن نسبت به انسانها و افكاري كه پيشينيان ما بر آن پندارها بوده* 

ي  شود. حقيقت، گمشده بايد پرهيز نمود؛ زيرا اين تعصب مانع رسيدن فرد به حقيقت مي
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﴿ تر است تا ديگران: يافتند، آنان را به آن شايستهآن را  مؤمنان است كه هر جا    

                                      

      ﴾ :۱۷۰(البقرة(= K و هنگامي كه به آنان گفته شود: از آنچه خدا فرو

ايم پيروي  د: بلكه ما از آنچه پدران خود را بر آن يافتهگوين فرستاده است پيروي كنيد، مي
كنيم. آيا اگر پدرانشان چيزي نفهميده باشند و راه نبرده باشند، باز هم كوركورانه از  مي

 كنيد؟. ايشان تقليد مي
من تشبه «: * از اينكه خود را مانند كفار نمايي بپرهيز كه آن سرآغاز همه بالياست

مٍ فَهبِقَومهنم هر كس خود را بمانند قومي نمايد چون آنان شده است. (أبو داود).» و 

 ﴿ * بر غير خداوند توكل و اعتماد نكن:            ﴾ :۳(الطالق .(

 هر كسي بر خداوند توكل كند خداوند او را بسنده است.
الَ طَاعةَ لمخلُوقٍ في «ند اطاعت نكن: خوا يم* از مخلوقي كه تو را به معصيت خالق 

قاخلَال ةيصعم.«. 
من  (متفق عليه).» أَنا عند ظَن عبدي بِي«: * از سوءظن نسبت به پروردگار بپرهيز

 انديشد. ام همچنانم كه او نسبت به من مي [خداوند متعال] نسبت به بنده
 بندند پرهيز كن. فع بال يا رفع آن بر دست مي* از هر نوع حلقه و نخي كه براي د

من «بندند بپرهيز.  * از دعاها و نوشتجات و يا ابزارهايي كه براي دفع نظر بكار مي
هلَ إِلَيكئًا ويش لَّقعهر كس چيزي را [براي دفع بال و نظر] به خود  (أمحد والترمذي).» ت

 محول گردد.آويزد، [از حفاظت خدا محروم و] بدان چيز 
 * نبايد به سنگها، درختان و بناها و ساختمانها تبرّك جست.

. (أمحد ثَالثًا» الطِّيرةُ شرك، الطِّيرةُ شرك«* از فال بد زدن و بديمن دانستن چيزها بپرهيز: 
 فال بد زدن شرك است، فال بد زدن شرك است، فال بد زدن شرك است. وأبوداود).
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هـا   كننـد بـه غيـب آگـاه و در روزنامـه      ترشناساني را كه ادعا مـي * كار ساحران و اخ
كنند كه از طريق اين برجها، سعادت و شـقاوت   كنند و تبليغ مي برجهاي سال را چاپ مي

 دانيد باور نكنيد كه اعتقاد به اين كار شرك است. انسانها را مي
فقط فقط بـه خـدا    آن را * از نسبت دادن بارش باران به ستارگان فصلها پرهيز كن و

 اي. نسبت ده كه در غير اينصورت دچار شرك شده
من حلَف بِغيرِ اللَّه فَقَد كَفَر «* از سوگند خوردن به غير خدا بپرهيز كه آن شرك است: 

كرأَش هر كس به غير خدا سوگند خورد كافر يا مشرك شده است. (أمحد وأبو داود). » أَو
 ، يا به امانت، يا به ناموس، يا به ذمت، يا به زندگي.صمحمد ماند سوگند خوردن به 

* از دشنام دادن به روزگار، باد، خورشيد، سرما يا گرما بپرهيز كه آن در واقـع دشـنام   
 .هاست آن دادن به خالق

* هرگاه دچار بال و مصيبتي شده از بكار بردن كلمه (اگر) پرهيز كن كه آن راه را بـه  
كند. در عوض اين را بگو: اين امر، تقدير خدا بود. او هر  ان باز ميهاي شيط روي وسوسه

  آنچه خواهد انجام دهد.
و صالحان، مسجد بنا نكن زيرا كه نمازخواندن در  ‡* بر سر مزار و قبر پيامبران 

 صروايت شده كه پيامبر اكرم  لچنين مساجدي روا نيست در صحيحين از عائشه 
عنةُ اللَّه علَى الْيهود والنصارى اتخذُوا قُبور أَنبِيائهِم مساجِد يحذِّر لَ«در حال احتضار فرمودند: 

خداوند، يهوديان و مسيحيان را لعنت كند كه بر قبور پيامرانشان مسجد ». ما صنعوا
بر  بود صحابه  نمي صفرموده است: اگر اين سخن رسول اهللا  لساختند. عائشه 

). نيز متفق عليه(، كردند ساختند و قبر ايشان را برجسته مي ر ايشان بنا و ساختمان ميمزا
إِنَّ من كَانَ قَبلَكُم كَانوا يتخذُوِنَ قُبور أَنبيائهِم «چنين فرمودند:  صدر حديثي ديگر پيامبر 

پيروان اديان  (أبوعوانة).» د فإِني أَنهاكُم عن ذَلكوصالحيهِم مساجِد، فَال تتخذُوا القُبورِ مساجِ
اما شما اينكار نكنيد  ،كردند قبل از شما، بر قبر و مزار پيامبران و نيكانشان مسجد بنا مي

 نمايم. كه من شما را از اين كار نهي مي
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وايت در مورد تأييد توسل به ايشان و صالحان ر ص* احاديثي را كه از رسول اهللا 
اند.  شده باور مكن كه آن احاديث را ديگران وضع كرده و به دروغ به پيامبر نسبت داده 

 .»توسلوا جباهي، فإن جاهي عند اهللا عظيم«توان به احاديث ذيل اشاره نمود:  از اين ميان مي
إذا أعيتكم «به جاه و منزلت من توسل جوييد كه منزلت من نزد خدا بسيار واالست. 

. هرگاه مشكالت بر شما فائق آمدند به ديدار اهل قبور بشتابيد. »ليكم بأهل القبوراألمور فع
خداوند بر مزار هر كدام از اولياء  ».إن اهللا يوكل ملكاً على قرب كل ويل يقضي حوائج الناس«

لو أحسن أحدكم ظنه حبجر «فرشته را مسؤول برآورده كردن نيازهاي مردم كرده است. 
 .درسان ميآن سنگ به او نفع هم حسن ظنّ داشته باشد سنگى به هركس نسبت  ».نفعه

، شب معراج، شـب نيمـه شـعبان و    ص* از بر پا كردن مراسماتي چون ميالد پيامبر 
بر آنان  صامثال آن پرهيز كن زيرا اين امور نو و جديدند و دليل شرعي از طرف پيامبر 

ند و فراتر از ورزيد ميعشق  صهللا كه بيشتر از ما به رسول ا قرار ندارد وقتي صحابه 
شـك اگـر در ايـن     پرداختند، بـي  ما بر اعمال نيك و خير حريص بودند، بدين اعمال نمي

 جستند. اعمال خير بود، آنان بر ما سبقت مي



 
 
 

 شهادت به ال إله إال اهللا

 ».د بهشت استال إله إالَّ اهللا كلي« ».أنَّ مفتاح اجلنة ال إله إالَّ اهللا«در روايتي آمده است:  
گفـت اسـتحقاق آن را   آن را  آيد كه چنانچه هر كـس  مياما در اينجا اين پرسش پيش 

كند كه در بهشت بر روي او گشوده شود؟ به وهب بن منبه (رحمه اهللا) گفته شد:  ميپيدا 
 اهللا كليد ورود به بهشت نيست؟ مگر ال إله إالَّ

ت اگر از كليد داراي دندانه استفاده گفت: چرا، هست. اما هيچ كليدي بدون دندانه نيس
 گردد. ميشود، در غير اين صورت آن در باز ن مينمايي درِ آن به رويت گشوده 

ي اين كليد ها  هاحاديث بسياري روايت شده كه در مجموع دندان صاز رسول خدا 
مستيقناً «، »من قال: ال إله إال اهللا خملصا...«كنند، مانند اين فرموده ايشان كه:   ميرا مشخص 

قلبش بدان يقين داشته «هر كس صادقانه و مخلصانه ال اله االاهللا را بگويد...، «». ا قلبه...
 ».باشد

درِ ورود به بهشـت خداونـد را بـه شـناخت     ها  آن بدين معني كه اين احاديث و امثال
تسـليم در برابـر    و استوار و ثابت قدم باقي ماندن بر آن تا دم مـرگ و  (ال إله إالَّ اهللا)معني 

 اند. مقتضاي آن مشروط نموده
اند كه به حد كافي بايـد وجـود    ي آن داليل شروطي را برداشت كرده علما از مجموعه

كليـد بهشـت بگـردد و     (ال إله إالَّ اهللا)داشته باشند، و در عين حال موانع مرتفع شوند، تـا  
ي همـان كليـد هسـتند كـه     ها ه براي اهل آن سودمند واقع شود؛ آن شروط در واقع دندان

 عبارتند از:
) علم: هر كلمه اي داراي معني خاص خويش اسـت، الزم معنـي ال إلـه إالَّ اهللا ايـن     1

نمايد, يعني هيچ معبـود   مياست كه: الوهيت را از غير خداوند نفي و آن را براي او اثبات 
 حقيقي و راستيني به غير از خداوند مشروعيت ندارد. 
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  ﴿ فرمايد: ميخداوند متعال         ﴾، » به جز كساني كه

من مات وهو «اند:  فرموده صرسول خدا ». دهند ميآگاهانه به حق و حقيقت شهادت 
خداوند  كسي كه بداند هيچ معبود بحق غير از«مسلم. » يعلَم أَنه ال إِلَه إِال اللَّه دخلَ الْجنةَ

 ».رود ميوجود ندارد و در آن حال بميرد، به بهشت 
) يقين: بدين معني كه به معني و مقتضاي آن يقين داشته باشي، زيـرا معنـاي آن بـه    2

هيچ وجه شك و ظن و دودلي و گمان بردار نيست، بلكه بايد بر پايه يقين قاطع و جـازم  
 باشد.

﴿ :فرمايد مي خداوند متعال در مقام بيان اوصاف اهل ايمان         

                                 

   ﴾  :١٥(احلجرات.( 

اند، سـپس هرگـز    و رسولش ايمان آورده مؤمنان واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا«
آنها ;اند شك و ترديدى به خود راه نداده و با اموال و جانهاى خود در راه خدا جهاد كرده

 ».راستگويانند
تلفظ به آن به تنهايي كافي نيست ، بلكه بايد يقين قلبي وجود داشته باشد، اگر يقين 

فرموده اند:  صرسول خدا  قلبي حاصل نشود، تلفظ به آن نفاق محض است، زيرا
»ا إِال ديهِمف اكش رغَي دبا عبِهِم لْقَى اللَّهال ي ولُ اللَّهسي رأَنو إِال اللَّه أَنْ ال إِلَه دهةَأَشنلَ الْجخ «

 مسلم.
دهم كه هيچ معبودى بحق غير از خداوند وجود ندارد و بـه حقيقـت مـن     ميشهادت 
دم. هيچكس نيست كه به حضور خداونـد برسـد، و در ايـن مـورد شـك و      پيامبر خداون

 شود. ميدودلي نداشته باشد، مگر آنكه به بهشت وارد 
) قبول: هرگاه علم و يقين پيدا كردي بايد آن علم يقيني پيامد خاص خود را داشـته  3

نداي شود، هر كس  ميباشد و اين از راه پذيرش قلبي و زباني مقتضاي اين جمله حاصل 
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كنـد كـه آن نپـذيرفتن از روي     ميتوحيد را رد كند و آن را پذيرا نشود، كافر است، فرق ن
 تكبر، عناد و حق ناپذيري باشد يا حسادت. 

روي تكبر و خود خواهي حاضر به پذيرفتن آن  خداوند متعال در مورد كفاري كه از

﴿ :فرمايد مينشدند                ﴾  :٣٥(الصافات .(

، تكبر و سركشى »معبودى بحق جز خدا وجود ندارد«شد:   گفته مىها  آن چرا كه وقتى به«
 ».كردند مى

) التزام: به لوازم توحيد انقياد و التزام تام و تمام بايد داشت. اين محك و معيار 4
اين به وسيله عمل به شريعت خداوند و ترك آنچه  حقيقي و مظهر عملي ايمان است و

  ﴿ :فرمايد مياز آن نهي فرموده تحقق پيدا مي نمايد. همانگونه كه خداوند متعال 

                                  ﴾ 

كسى كه روى خود را تسليم خدا كند در حالى كه نيكوكار باشد، به «). ٢٢(لقمان:
و عاقبت همه كارها  ;گاه مطمئنى تكيه كرده است) دستگيره محكمى چنگ زده (و به تكيه

 ».به سوى خداست
 اين به معني التزام و فرمانبردادرى كامل است.

نقطه مقابل كذب قرار دارد. زيرا هر ) صدق: صداقت در گفتن آن، صداقتي كه در 5
شود. دليل  ميكس تنها آن را بر زبان بياورد و از دل آن را دروغ بشمارد، منافق محسوب 

﴿ آن اين فرموده خداوند در مذمت منافقين است كه:           ﴾ 

 ».د كه در دلهايشان وجود نداردورنآ ميچيزهايي را بر زبان « ).١١(الفتح: 
ارد و بـه عمـل كـردن بـه آن عشـق      د مي ) محبت: انسان مومن اين كلمه را دوست 6

ارد. نشانه عشـق انسـان بـه    د ميمايند نيز دوست ن ميرزد و كساني را كه به آن عمل و مي
ارد مقدم بدارد، هـر چنـد بـا    د ميپروردگار خويش اين است كه آنچه را خداوند دوست 

دوستي كنـد،   صاي درونش سازگاري نداشته باشد و با دوستداران خداوند و پيامبر هو



  
 احكامي كه هر مسلمان بايد بداند  96

 

تبعيت نمايد و بر راه او راهي شـود و    صبا دشمنان آنان از در دشمني درآيد، از پيامبر 
 مسير هدايتش را در پيش گيرد.

) اخالص: بدين صورت كه هدف او از گفتن آن تنها كسب رضايت خداوند باشد و 7

﴿ :رمايدف ميخداوند  بس.                  ﴾  :و « ).٥(البينة

دستورى داده نشده بود جز اينكه خدا را بپرستند در حالى كه دين خود را براى ها  آن به
 ».او خالص كنند و از شرك به توحيد بازگردند

فَإِنَّ اللَّه قَد حرم علَى النارِ من قَالَ ال إِلَه إِال اللَّه يبتغي بِذَلك «: فرمايد مينيز  صرسول اهللا 
اللَّه هجكسي كه تنها بخاطر كسب رضايت خداوند ال إله إالَّ اهللا را بر زبان بياورد،  ».و

 رداند.گ ميخداوند آتش دوزخ را بر او حرام 
شروط، بايد براي اقامه كلمه توحيد تالش كرد و بر آن تا پايان عمر با تحقق كامل اين 

 استوار و ثابت قدم ماند.

 صشهادت به رسالت محمد 
ود. شـ  مـي و در سـه مـورد از آنـان پرسـش     شـوند   مي مردگان در قبر خويش بازخواست

هـا   آن نند و در صورتي كه نتوانند بـه ك ميپيدا  پاسخ صحيح دادند نجاتها  آن چنانچه به
 ا اين است كه: ه  شردند، يكي از آن پرسگ ميپاسخ بدهند هالك 

 پيامبرت چه كسي بوده است؟

تنها كساني كه خداوند در دنيا آنان را به تحقق شـروط آن توفيـق داده و ايشـان را در    
وانند به آن پاسخ بدهنـد و در آخـرت بـه    ت ميقبرشان ثابت قدم نموده والهامشان فرموده، 

رساند، روزي كه نه مال و نه فرزندان بـه كـار نخواهنـد آمـد. آن شـروط       يمايشان سود 
 عبارتند از:

 :ص) اطاعت از اوامر پيامبر خدا, محمد 1
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  ﴿ زيرا خداوند متعال ما را به اطاعت و تبعيت از او دستور فرموده است:

                       ﴾  :كسى كه «). ٨٠(النساء

و كسى كه سرباز زند، تو را نگهبان (و  ;از پيامبر اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده
 ».يم (و در برابر او، مسؤول نيستى)مراقب) او نفرستاد

 كُلُّ«رمايد: ف ميوارد شدن كامل به بهشت با اطاعت كامل او در ارتباط است، زيرا 
قَالَ: من أَطَاعنِي دخلَ الْجنةَ ومن  لَ اللَّه: ومن يأْبى؟!أُمتي يدخلُونَ الْجنةَ إِال من أَبى. قَالُوا: يا رسو

بجز كساني كه سرپيچي كنند, اصحاب   شود ي امتم وارد بهشت مي همه«=».عصانِي فَقَد أَبى
رود و  ميكنند؟ فرمود: هركس مرا اطاعت كند به بهشت  گفتند: چه كساني سرپيچي مي

 ».هركس مرا نافرماني كند، سركشي نموده است

است بايد از او اطاعـت كنـد، زيـرا اطاعـت ثمـره و       صهركس دوستدار رسول اهللا 
حاصل محبت است و هر كس مدعي محبت خداوند باشد و در عين حـال از او اطاعـت   

 ويد.گ يمننمايد، در ادعاي خود دروغ 

 خبر داده است:ها  آن ) تصديق آنچه او از2
هر كس بر اثر كشش نفساني و هواي دروني خود، چيزي را كه صحت آن از رسول 
خدا به اثبات رسيده انكار كند، در واقع خداوند و پيامبرش را مورد تكذيب قرار داده 

تبارك وتعالى از انحراف و خطا و دروغ پاك است. خداوند  صاست، زيرا رسول اهللا 

 ﴿ فرموده:       ﴾ :او از روي هوي و هوس سخن « ).٣ (النجم

 .»ويدگ مين

 نهي نموده:ها  آن ) اجتناب از آنچه او از3
كه بزرگترين گناه است گرفته تـا گناهـان كبيـره و نـابود كننـده و گناهـان       ـ از شرك 

ارد بر ايمانش افزوده د ميرا دوست  صسي پيامبر صغيره و ناپسند به همان ميزان ـ كه ك
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رداند و گ ميود و هرگاه ايمانش افزايش يابد خداوند كارهاي نيك را برايش محبوب ش مي
 مارد.ش ميكفر و انحراف و نافرماني را برايش ناپسند 

 ) عبادت بر پايه سنت:4
را مقرر فرموده آن  صبدين معني كه خداوند را همانگونه عبادت نمايد كه پيامبرش 

است، زيرا عبادت از طرف خداوند معين شده است و اجتهاد و زياد و كـم كـردن بـدون    
 دليل شرعي در آن جايز نيست.



 
 
 

 نواقض اسالم

هـا   آن ند كه هر كس به همـه يـا يكـي از   ا ي از امور بسيار مهم و حساس ا رهاين موارد پا
 و عبارتند از:  مايدن ميود. اسالم و مسلماني او را نقض ش يدچار م

   ﴿ :ويدگ مي* شرك در عبادت خداوند، زيرا قرآن              

      ﴾  :٤٨(النساء(=K»تر از آن   د! و پايينبخش مىخداوند (هرگز) شرك را ن

 .»بخشد مى را براى هر كس (بخواهد و شايسته بداند)
هايي را قرار بدهد و آنان را به فريادرسي بطلبـد   ه هر كس ميان خداوند و خود واسط

توكل كنـد، بنابراجمـاع و اتفـاق علمـا مشـرك      ها  آن و شفاعت را از ايشان بخواهد و بر
 گردد. مي

* كسي كه مشركين را كافر نشمارد و يا در مورد كفر ايشان شك و ترديد داشته باشد 
 گردد. صحيح بداند خود دچار كفر مي يا مذهب ايشان را

از تعاليم و هدايت او  صهر كس معتقد باشد كه تعاليم و راهنمايي غير رسول اهللا  *
 گردد. باشد، كافر مي كامل تر است، يا حكم ديگري از حكم او بهتر مي 

آورده بدش بيايد هر چند خود به آن عمل  صهر كسي از چيزي كه رسول اهللا  *

﴿ :فرمايد مي گردد زيرا خداوند ر ميكند دچار كف              

    ﴾ :اين بخاطر آن است كه از آنچه خداوند نازل كرده كراهت ). «٩ (حممد

 .»از اين رو خدا اعمالشان را حبط و نابود كرد ;داشتند
يا پاداش و مجازات آن استهزاء كند بنا  صا * هر كس به چيزي از دين رسول خد

 ﴿ :فرمايد مي گردد. زيرا خداوند متعال بر اجماع عالمان كافر مي      

                  ﴾ » بگو: آيا خدا و آيات او
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چرا كه)  ;كرديد؟! (بگو:) عذر خواهى نكنيد (كه بيهوده است رش را مسخره مىو پيامب
 .»شما پس از ايمان آوردن، كافر شديد!

* هر كس سحر و جادوگري كند همچنين غيب گويي و فال گيري بنمايد يا به آن 

﴿ فرمايد: گردد زيرا خداوند مي راضي باشد كافر مي                 

        ﴾  :آن دو، راه سحر كردن را، براى آشنايى با طرز ابطال «(). ١٠٢(البقرة

دادند، مگر اينكه از پيش به او  دادند. و) به هيچ كس چيزى ياد نمى آن، به مردم ياد مى
 ».گفتند: ما وسيله آزمايشيم كافر نشو! مى

 :فرمايد عليه مسلمانان زيرا خداوند ميها  آن كين و همكاري با* پشتيباني از مشر

﴿            ﴾ :و كسانى كه از شما با آنان دوستى كنند، از« .)۵۱(املائدة 

 ».هستندها  آن
* هر كس بر اين باور باشد كه انساني از اين حق برخوردار است كه از دايره شريعت 

 ﴿ :فرمايد مي شود. زيرا خداوند مبر خارج گردد كافر ميپيا             

              ﴾  :هر كس به غير از اسالم « .)٨٥(آل عمران

و در آخرت از زيانكاران شود و ا دين ديگري را براي خود برگزيند از او پذيرفته نمي
 ».است

* رويگرداني از دين خداوند به گونه اي كه براي آگاهي و عمل به احكام آن تالشي 

 ﴿@:فرمايد مي صورت ندهد زيرا خداوند متعال                

            ﴾  :چه كسى ستمكارتر است از آن «. )٢٢(السجدة

كس كه آيات پروردگارش به او يادآورى شده و او از آن اعراض كرده است؟! مسلما ما 
 ».از مجرمان انتقام خواهيم گرفت



 
 
 

 طهارت و پاكيزگي

و طهارت نيز با آب  باشد نمي پذير  بدون طهارت امكان ،نماز دومين ركن اسالم است
 .گردد مي خاك محقق االت خاصى با)در حو(

 انواع آب

 ) آب طاهر:1 
آب  كنـد  مي وضوئي  كننده است و رفع نجاست و بي  آبي كه هم پاك است و هم پاك

 طاهر گويند.

 ) آب نجس:2
هر آبي كه به نجاست، هر چند اندك، آغشته شود يا رنگ، بو يا مزة آن در اثر نجاست 

 تغيير يابد را آب نجس گويند.
مگر اينكه رنگ، بو يا مـزة آن در اثـر نجاسـت     شود ميآب بسيار زياد نجس ن صره:تب

شدن به نجاست (هـر چنـد رنـگ و... آن     تغيير يابد. و آب اندك (قليل) به محض آغشته 
ليتـر] باشـد آب كثيـر     210. به آبي كه بـيش از قلتـين [يعنـي    گردد مي تغيير نكند) نجس

 گويند.

 ظروف
(از هر جنسي كه باشد) در صورت پاك بـودن مبـاح اسـت جـز      استفاده از هر ظرفي

ظرف طال و نقره. طهارت (وضو يا غسل) از آبي كه در ظرف طال يا نقره اسـت درسـت   
گردد. استفاده از جامه و ظروف كفار در صورت مـبهم بـودن    است اما انسان گناهكار مي
 ماهيت ظروف مباح است.
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 پوست مردار
 است. (حيوان) مرده بر دو نوع است: پوست مردار مطلقاً حرام

 . اي كه مطلقاً حرام گوشت بوده ) حيوان مرده1 
 ) مرداري كه حالل گوشت بوده است.2

كردن پوست  چنانچه حيوان حالل گوشتي بدون ذبح (شرعي) بميرد در صورت دباغي
توان از پوست آن در موارد خشك (يعني مواردي كـه بـا رطوبـت تمـاس نگيـرد)       آن مي

توان از پوست به عنوان لباس اسـتفاده كـرد ولـي تبـديل      تفاده كرد. (به عنوان مثال مياس
 د).باش ميچنين پوستي به مشك آب جايز ن

 استنجا
گـردد.   استنجا عبارتست از زايل كردن نجاستي كه از پيش و پـس انسـان خـارج مـي    

كاغـذ و ماننـد آن    [استنجا] و اگـر از سـنگ،  آن را  چنانچه اين موضع را با آب پاك كنيم
 براي پاك كردن استفاده شود آن را [استجمار] گويند.

در استجمار ضروريست از چيز پاك، مباح و غيرخوردني استفاده شـود و بـراي پـاك    
كردن بايد سه مرتبه اين كار انجام گيرد. باخارج شدن هرگونه نجاستي (از پيش يـا پـسِ   

 گردد.  انسان) استنجا يا استجمار واجب مي

 محرمات قضاي حاجت
(آنكه قضاي حاجت

0F

كند بر او حرام است كه بيش از حد نياز بـر حالـت قضـاي     مي )1
 حاجت باقي بماند. همچنين ادرار يا مدفوع كردن در:

 د.) آب نهر يا رو1 
 .) راه مورد استفاده مردم2 

                                                           
د را از پيش يا پس خود خـارج  قضاي حاجت عبارتست از حالتي كه انسان در آن مواد زايد بدن خو -1

 .برند. (مترجم)  گرداند. در فارسي عبارت ادرار يا مدفوع كردن را بكار مي مي
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 . گردند مند مي اي كه مردم از آن بهره ) سايه3 
 .) زير درخت ميوه4
 باشد. ا پشت) به قبله در فضاي باز، حرام مي) رو (ي5 

 مكروهات قضاي حاجت
) داخل شدن در توالت (يا محل قضاي حاجت) همراه (كتاب) يا چيزي كه ذكـر يـا   1

 نام الهي در آن نوشته شده است.
 ) سخن گفتن در هنگام قضاي حاجت.2
 ) قضاي حاجت در سوراخ يا مانند آن.3
 دست راست.  ) لمس عورت (پيش يا پس) با4
) قضاكردن حاجت (پشت يا) رو به قبله در مكان بسـته (مثـل منـزل و...) از جملـه     5

 آيد. مكروهات قضاي حاجت به حساب مي
 گردد. در صورت ضرورت و نياز موارد مذكور جايز مي

 مستحبات قضاي حاجت
 بشويد). يا پنج و... مرتبه موضع را  3رشستن يا پاك كردن موضع نجاست (يعني تْ) و1ِ
 ) استنجازدن با سنگ و مانند آن و سپس شستن همان موضع با آب.2

مسواك كردن: مسواك كردن با چوب نرمي چون چوب اراك از سـنتهاي (رسـول اهللا   
 د. مسواك كردن در موارد ذيل مورد تأكيد قرار گرفته است: باش مي) ص

ن و مضمضـه. پـس از   قبل از اقامة نماز. قبل از قرائت قـرآن. در هنگـام وضـو گـرفت    
 بيدارشدن از خواب. هنگام داخل شدن در مسجد و خانه. هنگام بدبو شدن دهان و...

 هنگام مسواك كردن و طهارت سنت است كه از سمت راست شروع گردد.



 
 
 

 وضو

 اركان و فرضهاي وضو
 فرضهاي وضو عبارتند از:

بيني) نيز جـزو   ) شستن صورت كه البته مضممه (آب در دهان) و استنشاق (آب در1 
 د. شو  ميآن محسوب 

 ) شستن دو دست از سر انگشتان تا آرنج.2
 . آيد مي) مسح تمامي سر و البته مسح دو گوش نيز در زمرة آن به حساب 3
 ) شستن دو پا همراه كعبين (شتالنگ يا قوزك پا).4
 ) رعايت ترتيب در شستن اعضاي وضو.5
 ) پي در پي شستن.6 

 سنتهاي وضو
 ي وضو عبارتند از: سنتها

 ) مسواك زدن.1
 ) شستن دو كف دست در اول وضو.2
 ) آب در دهان كردن (مضمضه) و آنگاه آب در بيني كردن قبل از شستن صورت. 3
ريشي كه انبوه  دن) خالل كر5دار.  ) خوب مضمضه و استنشاق كردن براي غير روزه4

 است. 
 انگشتان.  كردن) خالل 6
اعضا از راست (يعني مثالً اول دست راست و سپس دسـت   ) شروع كردن به شستن7

 چپ را بشوييم و...). 
 ) شستن اعضاي وضو هر يك دو يا سه مرتبه. 8
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) آب در بيني كردن با دست راست و (گرفتن بيني و) خارج كردن مواد داخل آن بـا  9
 دست چپ.  

 ) دست كشيدن (و لمس كردن) اعضاي وضو (هنگام شستن). 10
 (يا كامل كردن) وضو.) اسباغ 11
 ) خواندن دعاي مأثور پس از اتمام وضو.12

 واجبات وضو
 واجبات وضو عبارتند از:

 ) خواندن بسم اهللا الرحمن الرحيم قبل از وضو.1
را در هـا   آن ) شستن دو دست پس از بيدار شدن از خواب سه مرتبـه قبـل از اينكـه   2

 ظرف آب فرو برد.

 مكروهات وضو
 رتند از:مكروهات وضو عبا

 ) وضو گرفتن با آب (خيلي) سرد يا داغ. 1
 ) شستن هر عضو بيش از سه مرتبه.2
 ) زايل كردن آب (خشك كردن) اعضاي وضو. 3
 ) شستن داخل چشم. 4

 نكته:
 خشك كردن اعضاي وضو پس از اتمام وضو مباح است.

 تبصره:
ـ      ضروريست كه مضمضه به گونه د و در اي باشد كـه آب در دهـان بـه حركـت در آي

استنشاق نيز بايد آب را با نفس كشيدن تا حد معيني به داخل بيني جاري كرد. بديهيست 
 كند. كردن با دست كفايت نمي تنها آب در دهان يا بيني
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 كيفيت وضو گرفتن
براي وضو گرفتن ابتدا بايد در دل نيت كرد و سپس بسم اهللا الرحمن الرحيم گفتـه دو  

يم. آنگاه به ترتيب آب در دهـان و سـپس آب در بينـي و    بشو چدست خويش را تا بند م
آنگاه صورت را از رستنگاه (محل روييدن) موي سر تا زير ذقـن (چانـه) و از عـرض از    
  نرمة گوش (راست) تا نرمه گوش (چپ) بشوييم. بعد دو دست خود را تا آرنـج شسـته  

لوي سر تا پشت سر كنيم. براي مسح سر بايد از ج بعد سر خويش را بطور كامل مسح مي
را مسح كنيم و سفيدي پشت گوشها (جايي كه مو نروييده است) را نيز مسح كنيم. بـراي  

كنيم و با دو  مسح كردن داخل گوشها دو انگشت سبابه را داخل گوش (صماخ گوش) مي
 شوييم. نماييم. در پايان هر دو پا را تا قوزك مي انگشت ابهام پشت گوشها را مسح مي

 تبصره:
انچه اندازة ريش كوتاه باشد ضروريست پوست صورت نيز شسته شود و حتماً آب چن

آن را لمس كند. اما چنانچه فرد از ريش انبوهي برخوردار باشد شستن ظاهر موي ريـش  
 كند. كفايت مي

 مسح بر موزه(خف)
گـردد.   موزه عبارتست از پوششي براي پاها كـه از پوسـت (چـرم) و غيـره تهيـه مـي      

نامند. بـديهي اسـت    پوشش از جنس پشم و مانند آن باشد آن را جوراب مي چنانچه اين
وضويي) مسح بر موزه جايز است (و شخص محتلم يا كسي كـه   تنها در حدث اصغر (بي

 كردن ندارد). بر او غسل واجب است حق مسح

 شرايط جواز مسح بر موزه(خف)
اي چپ كـه وضـو كامـل    ) بايد دو موزه پس از طهارت كامل [يعني پس از شستن پ1

 شود] پوشيده شود.  مي
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) اين طهارت صرفاً بايد با آب صورت گيرد (و در صورت طهارت با خاك (تـيمم)  2
 مسح جايز نيست].

اي باشد كه محل فرض (يعني محلي را كـه در وضـو فـرض     ها بايد به اندازه ) موزه3
 است از پاها شسته شود) را بطور كامل بپوشاند.

 . ، غصب و يا دزديده نشده باشندايد مباح باشندها ب ) موزه 4
ها بايد پاك باشد (يعني در صورتي كـه مـثالً مـوزه از پوسـت      ) جنس (وذات) موزه5

 خوك تهيه شده باشد مسح بر آن جايز نيست).

 شرايط جواز مسح بر عمامه
 ) عمامه بايد براي مرد باشد.1
 قدار معمول از سر را بپوشاند. ) شكل و اندازة عمامه بايد به حدي باشد كه م2
 وضويي) باشد (نه غسل يا رفع حدث اكبر). ) مسح بايد براي رفع حدث اصغر (بي3
 ) در طهارت مذكور حتماً بايد از آب براي طهارت استفاده گردد.4

 شرايط جواز مسح بر روسري
به مـرد  ) حتماً بايد روسري متعلق به زن باشد (يعني همانگونه كه عمامه اختصاص 1

 دارد روسري اختصاص به زن دارد).
اي دور سـر بسـته    اي باشد كه از زير گلو بطور دايـره  ) روسري ضروريست به گونه2

 شده باشد.
 وضويي) مسح صورت گيرد (نه رفع حدث اكبر).  ) براي رفع حدث اصغر (بي3
 ) طهارت صرفاً توسط آب صورت گيرد. 4
 شانيده شود.) مقدار معمول از سر توسط روسري پو5
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 مدت زمان جواز مسح بر موزه
روز و براي مسافر سه شبانه روز تعيـين   براي شخص مقيم مدت زمان مسح يك شبانه

كسي است كه قصد پيمودن مسـافتي   ،گرديده است. الزم به ذكر است كه منظور از مسافر
 گردد. را دارد كه در آن نمازها قصر مي

 زمان محاسبه شروع مسح
هـا   وضـويي پـس از پوشـيدن مـوزه     لين مسحي كه بعد از بوجود آمدن بـي از موقع او

گيرد تا فـرداي همـان روز و همـان زمـان (و سـاعت) زمـان مسـح محاسـبه          صورت مي
 ساعت كامل خواهد بود. 24گردد. بنابراين براي مقيم اين مدت،  مي

 نكته:
از حكم مقـيم   كسي كه در مسافرت موزه پوشيد و مسح كرد و آنگاه مقيم گرديد بايد

يابـد). و   روز تقليل مي روز به يك شبانه تبعيت كند. (يعني زمان مسح براي او از سه شبانه
چنانچه شخصي در محل اقامت خود موزه پوشيد و مسح كرد و آنگـاه مسـافر گرديـد از    

 كند. حكم مسح براي مسافر تبعيت مي

 جبيره (آتل)
بندنـد.   د آن كه استخوان و... را با آن ميجبيره عبارتست از دو تكه چوب تخت يا مانن

بنـدها بـراي ثابـت كـردن      نامند و در گذشـته شكسـته   بندي مي (در فارسي اين كار را آتل
 كردند). استخوان شكسته شده و غيره از اين روش استفاده مي

 شرايط جواز مسح بر جبيره
 رسد). ) وجود جبيره ضروري باشد (و در صورت عدم آن به صاحبش ضرري ب1
 ) اندازة جبيره بيش از مقدار نياز نباشد.2
) مسح بر آن در سلسله مراتب احكام وضو قرار گيرد (يعني مثالً مسح بر دستي كـه  3

 جبيره بندي شده پس از شستن صورت و در خالل وضو انجام گيرد).
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نيم * چنانچه جبيره (آتل) از مقدار الزم بزرگتر باشد ضروريست مقدار زايد را زايل ك
رساند برداشتن مقدار زايد، الزم نيست و مسح بر  و چنانچه اين كار به مصدوم ضرري مي

 آن جايز خواهد بود.

 مكان و محدودة مسح
از سـر   ،اي كه از موزه بايد مسح گردد عبارتسـت از بيشـتر قسـمت فوقـاني پـا       محدوده

يد با انگشتان گشـادة دو  ها با انگشتان تا (ابتداي)ساق آن، الزم به ذكر است مسح بر موزه
 دست صورت گيرد.

 نكته:
ها هر دو هماهنگ و بدون مقـدم كـردن يكـي بـر ديگـري       * بهتر است مسح بر موزه

 صورت گيرد.

 نكته:
باشـد و   (قسمت تحتاني) مـوزه يـا پشـت آن مسـنون نمـي      زير* مسح كردن كف يا 

(زيـرا حتمـاً    اين دو موضع را مسح كند مسحش جايز نخواهد بـود  طچنانچه شخصي فق
 بايد قسمت فوقاني موزه مسح گردد).

 نكته:
ها در عوض مسح آن و تكراركردن (و چند بار انجام دادن) مسـح هـر    * شستن موزه

 باشد. دو مكروه مي

 نكته:
 مسح گردد.ها  آن * براي مسح عمامه و روسري ضروريست بيشترين قسمت

 هاي وضو شكننده
 عبارتند از: شوند  مي شدن وضو  مواردي كه باعث باطل
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مثل ادرار و مذي از پيش و پـس   ى) خارج شدن هر چيز پاك مثل مني و باد و ناپاك1
 انسان. 

هوشي. البته خواب اندكي (كه در فارسـي از آن    شدن عقل بر اثر خواب يا بي ) زايل2
 كند.  ) در حالت ايستاده يا نشسته وضو را باطل نميشود ميبه خواب سبك نيز تعبير 

 ) خارج شدن ادرار يا مدفوع از غير محل اصلي (پيش و پس). 3
 ) خوردن گوشت شتر خصوصاً. 4
 ) لمس كردن عورت (پيش) و حلقة (منفذ) پس با دست. 5
 ) كفر و ارتداد از دين.6

 :نكته
* اگر كسي يقين بر طهارت داشت ولي در اينكه آيا طهـارتش باطـل شـده يـا خيـر،      

(اصل بر يقين است مشكوك گرديد [يا بالعكس]
1F

1(. 

 گرداند آنچه غسل را واجب مي
) خارج شدن مني با لذت از بدن يا خارج شدن آن در هنگام خواب با لذت يا بدون 1

 لذّت. 
) پنهان شدن حشفه (قسمت جلويي ذكر) در فرج (مهبل) زن هر چند انزال صـورت  2

 نگيرد. 
پس مرتد شـده و اكنـون مجـدداً    ) مسلمان شدن كافر هر چند قبالً مسلمان بوده و س3

 اسالم آورده باشد. 
 ) خارج شدن خون حيض از بدن زن. 4
 ) خارج شدن خون نفاس از بدن زن. 5

                                                           
گردد.  . يعني يقين با شك زايل نميال تنقض اليقني بالشکگويد:  در اصول قاعده استصحاب مي -1

 (مترجم)
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 ) مرگ مسلمان.6

 فرضهاي غسل
 در غسل فرض است كه آب تمامي بدن را به همراه داخل دهان و بيني در بر گيرد.

 غسل كامل (و مسنون)
 امل و جامع ضروريست موارد ذيل رعايت گردد.براي انجام يك غسل به طور ك

 ) نيت كردن. 1
 ) بسم اهللا الرحمن الرحيم خواندن (در ابتداي غسل). 2
 در ظرف آب. ها  آن ) شستن دو دست قبل از فروكردن3
 كردن نجاست از محل آن (عورت).  ) زايل4
 ) وضو گرفتن. 5
 ) ريختن آب بر روي سر، سه مرتبه.6
 بر بدن. ) جاري كردن آب 7
 ) دست كشيدن (و ماساژ دادن) بدن با دو دست. 8
 ) شروع كردن از راست (در شستن اعضاي بدن).9

 وضو حرام است آنچه بر بي
 ) لمس كردن مصحف (قرآن). 1
 ) نماز خواندن. 2
 ) طواف كردن.3

 آنچه بر دارنده حدث اكبر حرام است
 اراست بر او حرام است: (كسي كه حدث اكبر اعم از جنابت، حيض و... را د

 ) لمس كردن مصحف (قرآن). 1
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 ) نماز خواندن. 2
 ) طواف كردن. 3
 ) قرآن خواندن.4
 ) در مسجد ماندن.5

 

 نكته:
 باشد. كردن در غسل مكروه مي خوابيدن شخص جنب بدون وضو و اسراف



 
 
 

 تيمم

 شرايط جواز تيمم
في نبودن آن يا ضرر داشتن آن آب (اعم از نبودن آب يا كا دسترسى به) دشواري در 1

 براي شخص مريضي و...). 
) تيمم كردن بايـد بـا خـاك پـاك، مبـاح، و غيـر سـوخته صـورت گيـرد، و ضـمناً           2

 ضروريست كه خاك داراي غبار نيز باشد.

 اركان (فرايض) تيمم
 ) مسح تمامي صورت. 1
 ) مسح دو دست تا بند مچ. 2
 ) رعايت ترتيب. 3
 دادن اركان.) پي در پي انجام 4

 هاي تيمم شكننده
 كند عبارتند از: آنچه تيمم را باطل مي

 كند.  ) هر آنچه وضو را باطل مي1
 ) يافتن آب در صورتيكه تيمم به علت عدم وجود آب صورت گرفته باشد. 2
شدن دشواريي كه تيمم را مباح گردانده است. مثالً اگر كسي به خاطر مريضي  ) زايل3

 گردد. ه وضو گرفتن نبوده و اكنون سالمت يافته تيممش باطل ميكه داشته قادر ب

 سنتهاي تيمم
 همان دعاي پايان وضو را بخواند.  در تيمم مسنون است كه پس از تيمم
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 مكروهات تيمم
 باشد. در تيمم تكراركردن ضربات تيمم (و چند بار انجام دادن آن) مكروه مي

 چگونگي تيمم گرفتن
خـوانيم و آنگـاه دو    بتدا نيت كرده، بسم اهللا الرحمن الـرحيم را مـي  براي تيمم گرفتن ا

كنـيم. در صـورتي كـه تـيمم      دست خود را يك مرتبه بر خاك زده صورتمان را مسح مي
گيرنده داراي ريش است با كف دو دست ريشـش را نيـز هماهنـگ بـا صـورتش مسـح       

پمان را با كف كند. سپس پشت دست راستمان را با كف دست چپ، و پشت دست چ مي
 كنيم. دست راست مسح مي

 ازالة نجاست
 :عناصر سه گانه

 الف: حيوانات
 اند:  حيوانات بر دو نوع

آيد. همچنـين هـر    بوجود ميها  آن ) حيوانات نجس مانند سگ، خوك و هر آنچه از1
اي بزرگتر از گربه برخـوردار باشـد در زمـرة ايـن گـروه از       پرنده يا چهارپايي كه از جثه

انات به حساب آمده، ادرار، مدفوع، آب دهان، عرق، مني، شير، قي (اسـتفراغ) و آب  حيو
 د. باش مينجس ها  آن بيني
 اند: ) حيوانات پاك كه خود بر سه قسم 2

(الف) آدمي كه مني، عرق، آب دهان، شير، مخاط (آب بيني)، بلغـم و رطوبـت فـرج    
م)گـردد   ست هر آنچه از آدمي خارج مـي ) زن پاك است. الزم به ذكر ا: زهدان، رحملبِه

 باشد. جز ادرار، مدفوع، مذي، ودي و خون نيز پاك مي
(ب) حيوانات حالل گوشت: ادرار، مدفوع، مني، شير، عرق، آب دهان، آب بيني، قـي  

 باشد.  (استفراغ) و مذي چنين حيواناتي پاك مي
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هـا   آن ن از(ج) حيواناتي كه (هر چند حـرام گوشـت هسـتند) احتـراز و دوري جسـت     
پـاك  هـا   آن دشوار است. االغ، گربه، موش و مانند آن از اين قبيلند كه آب دهان و عـرق 

 باشد. مي

 ب: ميتات (مردگان)
اي جز آدمي، ماهي، ملخ و هر آنچه فاقد خون سائل (خـوني كـه    هر حيوان خود مرده

 باشد. س ميآنقدر زياد باشد كه جريان پيدا كند) باشد مانند عقرب، مورچه و پشه نج

 ج: جامدات
 هر آنچه از جامدات از قبيل زمين، سنگها و مانند آن وجود دارد پاك و طاهر است.

 تبصره:
جامداتي كه از حيوانات نامبرده در مباحث قبل حاصل شده باشند از اين قاعـدة كلـي   

 گردند. مستثني مي
 نكته:

ـ     خون، چرك، زردآب و... نجس واني پـاك حاصـل   اند اما چنانچـه ايـن مـوارد از حي
گرديده باشد در صورت اندك بودن مقدار آن (نماز خواندن با آن جـايز اسـت) و مـورد    

 عفو قرار گرفته است.
 نكته:

 باشد. مانده در گوشت و رگهاي حيوان ذبح شده پاك مي خون ماهي و خون باقي
 نكته:

يا بريده گوشت در حال حيات آن (و قبل از ذبح شرعي) قطع  هر آنچه از حيوان حالل
شود نجس است. همچنين چنين حيواني در صورتي كه به علقه (خون بسـته) يـا مضـغه    

 (تكه گوشتي) تبديل شده باشد نجس خواهد بود.
 نكته:
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باشد و چنانچه آب باران نجاستي  در زايل كردن و از بين بردن نجاست نيت شرط نمي
 را زايل كند براي طهارت آن كافي است.

 نكته:
كند. اما ضروري اسـت نجاسـتي    است با دست يا پا وضو را باطل نميلمس كردن نج

كه به جسم يا جامة انسان اصابت كرده است زايل گردد. (پاك كـردن جسـم و لبـاس از    
 واجبات است).

 نكته:
هر گاه عين نجاست توسط آب، خورشيد، باد (هوا) و يا تماس دو چيز (مثل كشـيدن  

شود. امـا نجاسـتهايي از نـوع سـگ و      ي حاصل ميپاك ،كفش بر روي خاك) از بين برود
كـردن   آيد از اين قاعده مسـتثني اسـت و بـراي پـاك     بوجود ميها  آن خوك و هر آنچه از

 هفت مرتبه با آب بشوييم و سـپس آن را  بايد ابتدا نجاستهاي حاصل از چنين مواردي مي
 با خاك شستشو دهيم.آن را 

 ها: تبصره
 ):1تبصره (

صل بر روي زمـين از نـوع ادرار و ماننـد آن باشـد، كـافي اسـت       چنانچه نجاست حا
مقداري آب بر روي آن بريزيم به نحوي كه نجاست از بين برود و رنـگ يـا بـويي از آن    

گردد. اما چنانچه نجاست از نـوع   باقي نماند. اين نوع نجاست با همين مقدار آب پاك مي
نجاست را از بين ببريم و هم اثر آن را  غائط (مدفوع) و مانند آن باشد ناچار بايد هم عين

 (مثل رطوبت آن روي زمين و...) محو گردانيم.
 ):2تبصره (

شسـته  آب واجب اسـت كـه بـا     ،پذير نباشد اگر زايل كردن نجاست جز با آب امكان
 شود.
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 ):3تبصره (
اگر محل نجاست بر كسي پنهان (و نامعلوم) باشد بايد محلي را كـه اطمينـان و يقـين    

 تري) دارد بشويد.(بيش
 ):4تبصره (

كسي كه براي اداي نفلي وضو گرفته است جايز است با همان وضو بـه اداي فـرايض   
 نيز بپردازد.

 ):5تبصره (
وضويي او حاصل از خواب يا خارج شدن باد بوده است استنجا واجب  بر كسي كه بي

ند وضو بگيـرد و  كنجا تواند بدون اينكه است باشد، زيرا باد پاك است. چنين فردي مي نمي
 نماز يا هر عبادتي ديگر را انجام دهد.



 
 
 

 گردد احكام خونهايي كه بطور طبيعي از زن خارج مي

 حيض و استحاضه
 

 حكم مسأله

حد اقل و حد اكثر 
 سن حيض؟

براي سن حيض حدي تعيين نشده است. هنگامي كه از زني 
خوني بـا اوصـاف خـون حـيض خـارج گـردد زن حـايض        

 گردد. مي

حيض چقدر بطول 
 انجامد؟ مي

كنـد. همينكـه زن    حيض مدت زمان مشخصي ادامه پيدا نمي
خون ببيند (با اوصاف خون حيض) آن خون حيض است هر 

 چند بسيار اندك به طول انجامد.

حداكثر زماني كه 
ممكن است حيض 

 طول بكشد؟

روز  15حداكثر زماني كه ممكن است حيض به طول انجامد 
ان بيشتر اگر خوني از زن خـارج گـردد آن   است و از اين زم

 خون استحاضه خواهد بود.

مدت زمان طهر 
كشد كـه اگـر قبـل از     روز طول مي 13طهر مابين دو حيض 

(انقضاي اين مدت خوني ديـده شـد آن خـون، استحاضـه    
2F

1( 

                                                           
كـه در عربـي بـدان عـازل      خون استحاضه خوني است كه به علت نوعي بيماري از رگ زيرين رحم -1

 گردد. خون حيض و استحاضه در وجوهي با هم متفاوتند.  گويند جاري مي

خون حيض رنگي قرمز متمايل به سياه دارد اما خون استحاضه رنگي روشن چون خـون خـارج    -1
 شونده از بيني دارد.

اي  و به گونه گردد اما خون استحاضه رقيق است خون حيض غليظ است وگاه جريان آن قطع مي -2
 ريزد. كند كه گويي از زخم خون مي جريان پيدا مي
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(پاكي) بين دو 
 حيض؟

 باشد. مي

زمان معمول حيض 
 در زنان؟

 شوند  مي *روز حيض 7تا  6غالباً زنها در هر ماه بين 

زمان معمول طهر 
 (پاكى) در زنان؟

 باشند. روز پاك (از حيض) مي 24تا  23اغلب زنها بين 

حكم خوني كه هنگام 
 بارداري از زن خارج

 ؟گردد مي

آنچه از خون، مايع مايـل بـه رنـگ زرد و مـايع كَـدر از زن      
گردد استحاضه بـوده و حـيض بـه حسـاب      حامله خارج مي

 آيد. نمي

فهمد  چگونه زن مي
كه از حيض پاك شده 

 است؟

هرگاه مايعي سفيد رنگ از مهبل خارج گرديـد يـا خـون يـا     
مايع زرد رنگ يا خون كدري از مهبل خارج نگرديد زن پاك 
گشته است. الزم به ذكر است با خارج شدن مايع سفيد رنگ 

 گردد. (قصه البيضاء) وضو باطل مي

آنچه از مهبل زن 
رج بصورت مايع خا

 گردد؟ مي

گردد چنانچه شـفاف   هر آنچه به شكل مايع از زن خارج مي
كند. امـا چنانچـه ايـن     باشد پاك است ولي وضو را باطل مي

گونــه مايعــات مســتمر و پــي در پــي صــورت گيــرد حكــم 
 گيرد. استحاضه را به خود مي

                                                                                                                                                      
 خون حيض بدبو و زننده است اما خون استحاضه همان بوي خون عادي را دارد. -3

* هر آنچه بر شخص جنب حرام است بر حايض نيز حـرام اسـت. مـثالً نمـاز، درنـگ در مسـجد،       
 تالوت قرآن، روزه و... بر او حرام است.
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چنانچه زن خون كدر 
يا زرد رنگي را 

 مشاهده كند؟

د رنگ) متصل به حيض قبل يـا  چنانچه اين خون (كدر يا زر
شود اما اگـر بطـور    بعد آن مشاهده گردد حيض محسوب مي

منفصل (و نامنظم) مشاهده گردد خون استحاضه به حسـاب  
 آيد. مي

زني همواره حيضش 
مرتب بوده ولي اين 
بار قبل از انقضاي 

مدت حيض هميشگي 
 پاك گشته است؟

(پاكي) داده  چنانچه اين زن ديگر خون نبيند به او حكم طهر
شود (هر چند اين بار زمان حيضش كمتر از مدت معمول  مي

 آن باشد).

اگر خون حيض قبل 
يا بعد از زمان معمول 

 مشاهده گردد؟

چنانچه اوصاف خون حيض را دارا باشد در هر زمان حيض 
آيد وگرنه خـون استحاضـه محسـوب خواهـد      به حساب مي

 گرديد.

اگر حيض بيش يا 
ول كمتر از حد معم
 به طول انجامد؟

اين خون مشروط به اينكه بيش از حداكثر زمان تعيـين شـده   
 شود. براي حيض به طول نيانجامد حيض محسوب مي

چنانچه زني مدتي 
طوالني را مثالً يك 

ماه كامل يا بيشتر را 
خون ببيند حكم 

 چيست؟

حـيض خـود را بدانـد و    چنانچه زن زمان و مقـدار ايـام    -1
خون حيض را از غير آن تشخيص دهد همان زمان و مقـدار  

شـده حـيض بـه حسـاب      معمولي را كه همواره حـيض مـي  
 كند. آورد و به صفات و ويژگيهاي خون توجه نمي مي

چنانچه زن زمان و مقدار ايام حيض خود را بدانـد ولـي    -2
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در چنين مواردي 
چهار حكم وجود 

 دارد:

اشـد  گردد داراي ويژگي يكسـان ب  خوني كه از وي خارج مي
(و رنگ يا غلظت آن تغيير نكند) به مقـداري كـه (معمـوالً)    

آورد و  شده را جزو ايام حيض خود به حساب مي حيض مي
 كند. آنگاه غسل مي

دانـد ولـي مقـدار     زني كه زمان حيض خود را در ماه مي -3
دهـد (چـون زمـان     شود تشخيص نمي ايامي را كه حيض مي

يا  6مول حيض را كه مشخصي نداشته يا...) زمان غالب و مع
انجامد را به عنـوان ايـام حـيض خـود بـه       روز به طول مي 7

 آورد. حساب مي

داند ولي به مقدار  زني كه زمان حيض خود را در ماه نمي -4
شـود آگـاهي دارد همـان مقـدار      ايامي كه در ماه حيض مـي 

معلوم را از اول هر ماه قمري براي خويش حيض محسـوب  
 كند. مي

از اگر زني پس 
زايمان خون (نفاس) 

 نبيند؟

هيچ يك از احكام خون نفاس بر وي مترتب نيست و نه تنها 
گــردد كــه غســل نيــز بــر وي واجــب    روزة او باطــل نمــي

 باشد. نمي

اگر زني صرفاً نشانه 
هايي از زايمان  

(والدت فرزند) را 
 مشاهده كرد؟

هر آنچه را كه زن از خون يا مايع ديگر بـه همـراه احسـاس    
كند حكم خون نفاس را  قبل از والدت فرزند مشاهده مي درد

 گيرد بلكه استحاضه است. به خود نمي

خوني كه در اثناي والدت فرزند هر چند هنوز هـيچ يـك از   حكم خوني كه زن در 
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هنگام والدت فرزند 
(و در همان اثنا) 

كند  مشاهده مي
 چيست؟

ز آن اعضاي آن از مهبل خارج نگرديده باشد و يـا قسـمتي ا  
مشاهده گرديده باشد خون نفـاس اسـت و چنانچـه در ايـن     
زمان نمازي از زن فوت گرديده باشد قضـاي آن بـر او الزم   

 نخواهد بود.

شمارش ايام نفاس از 
 گردد؟ كي آغاز مي

بعد از خروج كامل جنين از شكم مـادر ايـام نفـاس شـروع     
 گردد. مي

 حداقل مدت نفاس؟

نگرديده و چنانچه بالفاصله براي خون نفاس حداقلي تعيين 
پس از والدت فرزند خون قطع گرديد واجب اسـت كـه زن   
غسل كند و نماز بگذارد. چنين زني نبايد بـه انتظـار تكميـل    

 روز (كه حداكثر مدت نفاس است) بنشيند. 40شدن 

 حداكثر مدت نفاس؟

روز اسـت و   40حداكثر زماني كه براي نفاس تعيين گرديده 
از اين مدت خون ديد بر وي واجب است چنانچه زني بيش 

روز غسل كند و نماز بگزارد. مگر اينكه نفاس  40كه با اتمام 
او مصادف با حيض او گردد و بالفاصله پس از نفاس خـون  
حيض وي شروع گردد. در اينصورت خونِ مازاد، حيض بـه  

 حساب خواهد آمد.

اگر زني صاحب دو 
 قلو گردد؟

رزند بدنيا آورد نفاس او بالفاصله زني كه در يك زايمان دو ف
 گردد. پس از والدت اولين فرزند وي آغاز مي

حكم خوني كه پس 
از سقط جنين از زن 

روز يا كمتر داشته باشـد خـون    80چنانچه جنين سقط شده 
شـود و اگـر    خارج شونده پس از وي استحاضه محسوب مي

س از آن خـارج  روز باشد خوني كه پ 90عمر جنين بيش از 
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گردد خون نفاس است. اما چنانچه جنين سـقط شـده مـا     مي گردد؟ خارج مي
گـردد،   روز عمر داشته باشد حكـم معلـق مـي    90تا  80بين 

يعني چنانچه جنين مورد نظر متخلق به خلقت انسـان گشـته   
باشد (يعني شبيه انسان شده باشد) خون خارج شـونده پـس   

ستحاضـه  از آن نفاس خواهد بود و در غير اينصورت خون ا
 به حساب خواهد آمد.

چنانچه زني در خالل 
روزي (حداكثر)  40

كه براي نفاس تعيين 
شده پاك  گردد و 

مجدداً پس از چندي 
خون ببيند حكم 

 چيست؟

روز تعيين شده بـراي نفـاس پـاك     40چنانچه زني در اثناي 
آيد و بر وي (واجـب) اسـت    گرديده اين طهر به حساب مي

بر پاي دارد. اما چنانچه در همين اثنـا   كه غسل كند و نماز را
روز، نفـاس   40مجدداً خون ديد خون مذكور قبـل از اتمـام   

 گردد. است و احكام نفاس بر وي مترتب مي

 

 ها: تبصره
 ):1تبصره (

هر آنچه بر صاحب حدث اكبر (شخص جنب و..) حرام است بر زن حـايض و زنـي   
 باشد. بيند (نفساء) حرام مي كه خون نفاس مي

 ):2تبصره (
بيند بر وي (واجب) است كـه نمـاز بخوانـد ولـي      زني كه همواره خون استحاضه مي
 براي هر نماز بايد مجدداً وضو بگيرد.
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 ):3تبصره (
اگر زني قبل از غروب خورشيد از حيض يا نفاس پاك گرديد بر وي الزم اسـت كـه   

از طلوع صبح (صادق) از آورد و چنانچه زني قبل  نماز ظهر و عصر همان روز را به جاي 
حيض يا نفاس پاك گردد بر او الزم است كه نماز مغرب و عشاي همان شب را به جاي 

 آورد.

 ):4تبصره (
چنانچه زني وقت و زمان نمازي را دريابد ولي قبل از اينكه نماز بخواند در همان اثنـا  

 د.دچار حيض يا نفاس گردد، قضا آوردن چنين نمازي بر ذمة وي نخواهد بو

 ):5تبصرة (
كند واجب اسـت كـه موهـاي خـود را (در      بر زني كه بر اثر حيض يا نفاس غسل مي

صورت بافته شدن يا در هم بودن) از هم بگشايد. ولي زني كه براي رفـع جنابـت غسـل    
 كند (از اين قاعده مستثني است و) نياز نيست موهاي خود را بگشايد. مي

 ):6تبصره (
بـردن از زن در غيـر    يا نفساء است حـرام اسـت امـا بهـره    مجامعت با زني كه حايض 
 باشد. مهبل(فرج و شرمگاه) جايز مي

 ):7تبصره (
بينـد مكـروه اسـت ولـي در صـورت نيـاز        مجامعت با زني كه خـون استحاضـه مـي   

 باشد. (ضروري) زوج جايز مي

 ):8تبصره (
ر نماز يك بيند) قبل از اداي ه مستحب است كه زن مستحاضه (كه خون استحاضه مي

بار غسل كند ولي چنانچه از اين امر عاجز شد پس نماز ظهر و عصر را با يـك غسـل و   
نماز مغرب و عشا را با غسل ديگري ادا كند. براي نماز صبح نيز غسل كند كـه مجموعـاً   
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كند. اگر اين امر نيز بر وي دشوار آمد در هر روز يـك بـار    روز سه بار غسل مي در شبانه
اي اداي هر نماز مجدداً وضو بگيرد. اگر از انجام اين امر نيـز نـاتوان مانـد    غسل كند و بر

 پس از اينكه غسل حيض را انجام داد براي هر نماز يك بار وضو بگيرد.

 ):9تبصره (
براي زن جايز است كه دارويي را براي به تأخير انداختن حيض استفاده كند تا بتواند 

.) بپردازد. همچنين چنانچه زني بخواهد در رمضان به مناسك ديني (شامل حج، روزه و..
حيض نگردد تا تمامي ايام ماه رمضان را روزه بگيرد براي او جايز است از چنين دارويي 

 استفاده كند. البته مشروط به اينكه داروي مورد نظر براي بدن مضر نباشد.



 
 
 

 نماز

 اذان و اقامه
كفايه است و بر مردي كه به تنهـايي قصـد   اذان و اقامه در محل اقامت براي مردان فرض 

باشـد. ضـمناً اذان يـا     نماز خواندن دارد و همچنين بر مسافر اذان و اقامه گفتن سنت مـي 
باشد. الزم به ذكر است قبل از فرا رسيدن وقت نماز اذان  اقامه گفتن براي زنان مكروه مي

ثني شده كه اذان اول آن بعد يا اقامه گفتن جايز نيست و فقط نماز صبح از اين قاعده مست
 از نيمه شب جايز قرار داده شده است.

 هاي نماز شرط

 شروط نماز عبارتند از: 
 ) اسالم آوردن.1
 ) عقل داشتن. 2
 ) قدرت تشخيص داشتن. 3
 ) پاكي با داشتن توانايي آن. 4
) داخل شدن وقت نماز: وقت نمـاز ظهـر؛ از هنگـام زوال خورشـيد (قـرار گـرفتن       5

در وسط آسمان) آغاز و تا هنگامي كه سايه هر چيز به اندازة خودش گردد (يك  خورشيد
كند. وقت نماز عصـر؛ وقـت اختيـاري آن (از پايـان وقـت ظهـر) تـا         برابر) ادامه پيدا مي

هنگامي كه سايه هر چيز دو برابر آن گردد ادامه دارد ولي وقت ضروري (اضـطراري) تـا   
كند. وقت نماز مغرب؛ وقت نمـاز مغـرب تـا پنهـان      هنگام غروب خورشيد ادامه پيدا مي

باشد. وقت نماز عشاء؛ وقت اختياري آن تا پايان نيمـة اول   شدن شفق قرمز در آسمان مي
شب بوده و وقت اضطراري (ضرورت) آن از همين هنگام شروع و تا طلوع صـبح ادامـه   

 كند. كند. وقت نماز صبح؛ تا هنگام طلوع خورشيد ادامه پيدا مي پيدا مي
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) پوشيدن عورت در حد توان با (پارچه يا) چيزي ديگر؛ عورت جـنس مـذكر (نـر)    6
باشد. و زن بالغِ آزاد در هنگام نماز خواندن بايستي تمام  بالغ از زير ناف تا زانوي وي مي

 بدنش را جز صورتش بپوشاند.
 ) پاك كردن جسم، جامه و محل نماز از هرگونه نجاستي در حد توان. 7
 ي كردن به سمت قبله (كعبه). ) رو8
 ) نيت كردن.9

 اركان نماز
 نماز چهارده ركن دارد كه عبارتند از: 

 ) قيام (ايستادن) در حد توان در نمازهاي فرض.1
 ) تكبيره االحرام (يا اهللا اكبر آغازين نماز). 2
 ) خواندن سورة فاتحه (حمد). 3
 ) ركوع كردن در هر ركعت. 4
 ) برخاستن از ركوع.5
 ) قيام كامل پس از ركوع و رعايت اعتدال در آن.6
دو زانو و اطـراف   و با بينىدست، پيشاني دو ) سجده كردن با اجزاي هفتگانه شامل 7
 ي دو پا.ها پنجه
 ) نشستن ميان دو سجده. 8
 ) تشهد پايان نماز. 9

 ) نشستن براي تشهد پاياني (قعدة اخير). 10
 عدة اخير.) درود فرستادن بر پيامبر در ق11
 ) سالم دادن اولي (براي اعالم پايان نماز).12
 ) حفظ آرامش و طمأنينه در انجام اركان. 13
 .دادن اركان) رعايت ترتيب در انجام 14
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در هـا   آن * اركان نماز از چنان جايگاهي در نماز برخوردار است كه چنانچه يكـي از 
گردد. بطـور كلـي هـيچ     طل مينماز ترك شود چه از روي فراموشي و چه عمدي نماز با

 نمازي صحيح نخواهد بود مگر اينكه تمامي اركان مذكور بطور كامل در آن عملي گردد.

 واجبات نماز

 واجبات نماز بر هشت قسم است كه عبارتند از:
 شود جز تكبير احرام (آغازين).  ) تمام تكبيراتي كه در نماز گفته مي1
براي امام (جماعت) و كسي كه به تنهايي نمـاز   )3F1(»سمع اهللا لمن حمدهA ) گفتن قول2

 خواند. مي
 پس از برخاستن از ركوع.  )4F2(»ربنا لك الحمدA=) گفتن قول:3
 در ركوع يك مرتبه.  )5F3(»سبحان ربي العظيمA=) گفتن قول:4
 در سجده يك مرتبه.  )6F4(»سبحان ربي االعليA=) گفتن قول:5
 مرا بيامرز) بين دو سجده. ،(پروردگارا» رب اغفرليA=) خواندن قول؛6
 ) تشهد اولي (التَّحيات...).7 
  ) نشستن در تشهد اولي (قعدة اولي). 8

گـردد   * چنانچه كسي عمداً يكي از واجبات مذكور را ترك گويد نمـازش باطـل مـي   
ولي چنانچه از روي فراموشي واجبي را ترك كرده باشد، انجام سجده سهو آن را جبـران  

 كند. مي

 

                                                           
 د بدانكه وي را ستايش گويد شنواست.خداون -1
 بار خدايا تو پروردگار ما هستي و ستايش مخصوص توست. -2
 پاك و منزه است پروردگار من كه عظيم است. -3
 پاك و منزه است پروردگارم كه بزرگترين است. -4
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 ماز [قولي و فعلي]هاي ن سنت
ها  آن شوند و چنانچه حتي عمداً كسي سنتهاي نماز بر دو نوع قولي و فعلي تقسيم مي

 را ترك كند نمازش باطل نخواهد شد. 

 سنتهاي قولي عبارتند از؛
 ) خواندن دعاي استفتاح (آغاز كردن) نماز. 1
 ) خواندن: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 2
 الرحمن الرحيم. ) خواندن بسم اهللا 3
 ) گفتن آمين (پس از حمد) و بلند خواندن آن در نمازهاي جهري.4
 اي (به اختيار) پس از قرائت سورة حمد.  ) خواندن سوره5 
 .در نمازهاى جهرىامام توسط ) بلند خواندن قرائت 6

 اما چنانچـه  ،جايز نيست كه قرائت را بلند بخواند (كسى كه به امام اقتدا كرده) مقتدي
 خواند مختار است كه قرائت را بلند يا آهسته بخواند. شخصي به تنهايي نماز مي

تا » ملء السموات واألرضA) خواندن مقتدي پس از تحميد (ربنا و لك الحمد) دعاي7
 آخر آن را. 

العظيم) بيش از يـك   سبحان ربي) آنچه در ركوع و سجود (از سبحان ربي األعلي و8
 گردد.  نتها محسوب ميجزو س شود ميبار خوانده 

 بين دو سجده بيش از يك بار. »... رب اغفرليA) خواندن؛9
 ) خواندن دعا قبل از سالم دادن. 10

  هاي فعلي: سنت
) رفع يدين (باال بردن دو دست) هنگام تكبير تحريمه (آغازين) و زمان ركوع كـردن  1

 ول.و بلندشدن از ركوع و همچنين هنگام بلندشدن از قعدة (جلوس) ا
 ) قراردادن دست راست بر دست چپ زير يا باالي ناف در هنگام قيام (ايستادن). 2
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 گاه.  ) نگاه كردن به سجده3
 ) فاصله افكندن ميان دو پا در هنگام قيام. 4
) قراردادن دو زانو و بعد دو دست و سپس پيشاني و آنگاه بيني در هنگام سجده بـر  5

 روي زمين به ترتيب.  
داشتن شـكم از دو ران و   داشتن دو بازو از دو پهلو و همين طور جدا نگه  ) جدا نگه6

 دو ران از دو ساق پا (در هنگام سجده).
 ) جدا نگه داشتن دو زانو از همديگر. 7
 ) قائم كردن دو پا بصورت جداگانه و قراردادن كف انگشتان بر روي زمين. 8
 با انگشتان فرو بسته. ) قراردادن دو دست برابر دو شانه بصورت باز اما 9

 ) برخاستن بر روي سينه پاها و تكيه كردن با دو دست بر زانوها در هنگام قيام. 10
) فرش گردانيدن پاها در هنگام نشستن بـين دو سـجده و در هنگـام تشـهد اولـي      11

 (قعده اول).
 ) نشستن بر روي سرين در قعدة اخير. 12
ز اما با انگشتان فرو بسته بين دو سـجده  ) قراردادن دو دست بر دو ران بصورت با13

 و همچنين در هنگام تشهد.
الزم به ذكر است در هنگام تشهد انگشت خنصـر و بنصـر از دسـت راسـت بـه هـم       

گيرد و انگشت ابهام با انگشت وسطي از همـين دسـت را    چسبيده و در كنار هم قرار مي
ذكر نام اهللا (در تشـهد) اشـاره   آوريم و آنگاه با انگشت سبابه هنگام  بصورت حلقه در مي

 كنيم. مي
اشاره با اين انگشت دال بر وحدانيت و يگانگي خداوند است و در هنگام سـالم دادن  

 باشد. نگرد كه البته شروع از جهت راست مي به راست و چپ مي
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 سجدة سهو

چنانچه شخصي قولي مشروع را در نماز، در غير محل اصلي آن از روي فراموشي بخواند 
ون قرائت قرآن در سجده]، سجدة سهو بر وي سنت است اما اگـر سـنتي از سـنتهاي    [چ

 نماز را ترك كرده باشد سجدة سهو براي وي مباح خواهد بود.
 گردد؛ عبارتند از؛ واجب ميها  آن مواردي را كه سجدة سهو در

 ) زياده كردن ركوعي به نماز.1
 ) زياده كردن سجده. 2
 از. ) زياده كردن قيام به نم3
) زياده انجام دادن قعده در نماز (يعني از تعداد مشروع آن از روي فراموشـي بيشـتر   4

 انجام دهد). 
 ) سالم دادن قبل از به پايان رسيدن نماز. 5
 اي از قرآن با لحني كه معناي اصلي آن را تغيير دهد. ) خواندن آيه يا واژه6
 ) ترك كردن يكي از واجبات نماز. 7
اينكه ركن يا فعلي را از نمـاز در حـال انجـام آن زيـاده انجـام داده       ) شك كردن در8
 است.

گـردد.   در صورتي كه شخص سجدة سهو واجب را عمداً ترك كند نمازش باطـل مـي  
تواند با انجام دو سجدة سهو، قبل از سـالم دادن يـا بعـد از آن نقـص      چنين شخصي مي

 نمازش را جبران كند.
اي بر آن گذشت سجده از  كرد و زمان قابل مالحظه اگر كسي سجدة سهو را فراموش

 گردد. وي ساقط مي

 چگونگي نماز خواندن

گوييم. امام اين تكبير  براي نماز خواندن روي به قبله نموده، اهللا اكبر (تكبير تحريم) را مي
گويد ولي مقتديها  كردن مقتديهاي خود بلند مي و ساير تكبيرات نماز را براي متوجه
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يرات را بايد آهسته بگويند. سپس دستهاي خود را هنگام گفتن تكبير تحريم تا تمامي تكب
را فرود آورده با دست راست خود دست ها  آن بريم و بعد هاي خود باال مي برابر شانه

دهيم. در اين بخش از نماز نگاه  قرار مي (يا بر سينه) را باالي نافها  آن چپ را گرفته،
كنيم. بعد شروع به خواندن دعاهاي مأثور (سنت)  متمركز ميگاه خويش  خود را به سجده

پردازيم و آنگاه  ، مي)7F1(»سبحانك اللَّهم وحبمدك وتبارك اسمك وتعالَى جدك وال إِلَه غَيرك: «مثل
نبايد  خوانيم [موارد مذكور اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. بسم اهللا الرحمن الرحيم را مي

خوانيم. مستحب است وقتي مقتدي  بلند خوانده شود] بعد سورة فاتحه (حمد) را مي
قصد خواندن سورة حمد پشت سر امام نمود سعي كند آن را در جاهايي كه امام از 

كند) بخواند. اين در صورتي است كه نماز جهري باشد.  شود (وقف مي قرائت ساكت مي
گيرد واجب است كه مقتدي  فيه (پنهاني) صورت مياما در نمازهاي سري كه قرائت خ

سورة حمد را بخواند. بعد به ميزان مقدور از ديگر آيات يا سور قرآن به دلخواه قرائت 
هاي طوال مفصل مثل سورة [ق] تا  كنيم و مستحب است كه در نماز صبح از سوره مي

[ضحي] تا سورة  هاي قصار مثل سورة سورة [نبأ] بخوانيم و در نماز مغرب از سوره
 هاي متوسط مثل سورة [نبأ] تا [ضحي] را قرائت كنيم. [ناس] و در ساير نمازها از سوره

خواند و  امام در نمازهاي صبح، مغرب و عشاء قرائت را جهري (بلند و آشكارا) مي
گوييم و به ركوع  خواند. بعد تكبير مي در دو نماز ديگر قرائت را خفيه و آهسته مي

در همين حين همچنانكه در تكبير تحريم (آغازين) دستهاي خود را باال رويم و  مي
بريم. بعد دستها را با انگشتاني باز  بريم (رفع يدين) اينجا هم دستهاي خود را باال مي مي

دهيم و سر را نيز در موازات  بر زانو گذاشته پشت خود را صاف و بدون شيب قرار مي
مسع اهللا =را سه مرتبه خوانده و آنگاه با خواندن = العظيمسبحان ريب دهيم. سپس همان قرار مي

كنيم و وقتي كامالً  كنيم. در اين زمان باز رفع يدين مي سر را از ركوع بلند مي ملن محده
                                                           

خـدايي  بار خدايا پاك و منزهي و ستايش از آن توست. نامت مبارك و عظمتت واال است و جز تـو   -1
 وجود ندارد.
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ربنا ولَک احلَمد حمداً کثرياً طيباً مبارکاً فيه ملُء السموات وملُء خوانيم:  ايستاده شديم مي
األرضِ و عدشيٍء ب نم ئتلُء ما شم)

8F

رويم. در سجده  . بعد تكبير گفته به سجده مي)1
داريم و دستهاي  بازوهاي خود را از دو پهلو و شكم خود را از دو ران خود دور نگه مي

دهيم. بايد به نحوي سجده كنيم كه انگشتهاي  خود را در موازات دو شانة خود قرار مي
را  سبحان ربي األعليدر جهت قبله گشوده شده باشد.در سجده پاها و هر دو دست انسان 

توانيم همين دعا را بيشتر يا دعاي مأثور يا  خوانيم و چنانچه خواستيم مي سه مرتبه مي
شويم و پاي  غيرمأثور ديگري را در سجده بخوانيم. سپس تكبيرگويان از سجده بلند مي

اي كه  كنيم به گونه ي راست را قائم (ايستاده) مينشينيم و پا چپ را فرش نموده بر آن مي
ها  آن انگشتان آن به سمت قبله باشد. يا هم اينكه هر دو پا را قائم (نصب) كرده بر پشت

 اي كه انگشتان هر دو پا به سمت قبله قرار گيرد. نشينيم به گونه مي
=تواند عبارت: د ميخوانيم. البته چنانچه كسي بخواه را دو مرتبه مي رب اغفر يل، بعد

(وارحمنِي واجبرنِي وارفَعنِي وارزقْنِي وانصرنِي واهدنِي وعافَنِي واعف عني
9F

را به عبارت قبل  )2
دهيم و سپس تكبيرگويان سر از  بيافزايد. بعد سجدة دوم را مانند سجدة اول انجام مي

شويم و ركعت دوم را آغاز  از جا بلند مي داريم. بعد از آن با سينه پاها سجده بر مي
نشينيم و  كنيم. پس از خواندن ركعت دوم پاها را فرش گردانده براي خواندن تشهد مي مي

دست راست را بر ران راست و دست چپ را بر ران چپ و انگشت خنصر و بنصر را 
م و با آوري كنار هم قرار داده انگشت ابهام را با انگشت وسطي بصورت حلقه در مي

التحيات للَّه والصلَوات خوانيم كه؛  كنيم و اين عبارت را مي انگشت سبابه اشاره مي

                                                           
تو پروردگار ما هستي. ستايش مخصوص توست. ستايشي فراوان، پاك و مبارك كه بـه انـدازة پـري     -1

 آسمانها و زمين و هر آنچيزي كه خود خواهي تنها شايسته توست.
بار خدايا مرا بيامرز و مورد رحمتت قرارم ده، وااليم گـردان ومـرا روزي عطـا كـن و يـاريم رسـان،        -2

 يتم كن و عافيتم ارزاني دار و از گناهانم درگذر.هدا
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 ادبلَى ععا ونلَيع المالس هكَاتربو ةُ اللَّهمحرو بِيا النهأَي كلَيع المالس ،اتبالطَّيو ،نيحالالص اللَّه
 دهأَشولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،إِال اللَّه أَنْ ال إِلَه)

10F

1(. 
خيزيم و  هاي سوم و چهارم نيز رفع يدين نموده تكبير گويان بر ميكعت بعد در ر

شود  دهيم. در دو ركعت پايان قرائت جهري (آشكارا و بلند) خوانده نمي نماز را ادامه مي
گردد. سپس براي خواندن تشهد اخير (پاياني) بر زمين  رائت ميو فقط هم سورة حمد ق

كنيم. الزم به ذكر  گردانيم و پاي راست را ايستاده (قائم) مي نشسته پاي چپ را فرش مي
اي بنشينيم كه سرين بر روي زمين قرار گيرد.  است در قعدة اخير هر نماز بايد به گونه
خوانيم و سپس به خواندن درود (ابراهيمي)  ا ميبعد از نشستن، تشهد اولي (التحيات...) ر

اللَّهم صلِّ علَى حممد وعلَى آلِ حممد كَما صلَّيت =پردازيم. (نص اين درود اينگونه است): مي
عو دملَى حمع ارِكب ماللَّه ،يدجم يدمح كإِن يماهرلَى آلِ إِبعو يماهرلَى إِبع كْتارا بكَم دمحلَى آلِ م

،جِيدم يدمح كإِن ،يماهرلَى آلِ إِبعو يماهرلَى إِبأعوذ باهللا =و سنت است كه در ادامه بگويد: ع

(من عذَابِ النارِ وعذَابِ الْقَبرِ، وفتنة الْمحيا واملَمات، وفتنة املَِسيحِ الدجالِ
11F

2(. 

السالم عليكم ورمحة دهيم و عبارت  بعد از اين دعا به دو طرف راست و چپ سالم مي
(خوانيم. در پايان سنت است كه دعاي مأثور را بخوانيم را هر بار مي اهللا

12F

3(. 

                                                           
ها، سالم بر تو اي پيامبر و رحمت خدا و  ملك و فرمانروايي از آن خداست و همه درودها و نيكويي -1

دهم كه خـدايي بحـق جـز معبـود      بركتهاي وي، سالم بر ما و بر بندگان شايسته خداوند، گواهي مي
 د ص بنده و فرستادة اوست.دهم كه محم يگانه نيست و گواهي مي

بار خدايا! بر محمد و آل محمـد درود بفرسـت چنانكـه بـر ابـراهيم و آل ابـراهيم درود فرسـتادي،         -2
اي) بار خدايا!  كننده گمان كه تو ستوده صفات و در ذات خودعظيم (نسبت به بندگان بسيار احسان بي

ـ  بر محمد و آل محمد بركت نه چنانچه بركت نهاده راهيم و بـر آل ابـراهيم، بيگمـان كـه تـو      اي بر اب
اي) [از عـذاب جهـنم و    كننـده  ستوده صفات و در ذات خود عظيم و (نسبت به بندگان بسيار احسان

 برم]. عذاب قبر و فتنه زندگان و مردگان و همچنين از فتنه مسيح دجال به خدا پناه مي
اللهم أنت السالم ومنک السالم، پس خواندن: دعاي مأثور اينچنين است؛ گفتن استغفراهللا سه مرتبه و س -3

تبارکت يا ذاجلالل واالکرام. ال إله اال اهللا وحده ال شريک له، له امللک و له احلمد و هو علي کل شيٍء قدير. 
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 نماز مريض

توانـد   افزايد يا مريضي قادر به ايستادن نيسـت مـي   چنانچه ايستادن بر بيماري مريضي مي
اند. اگر بر نشستن نيز قادر نباشد بر پهلو بخوابد و نماز بخوانـد. اگـر   نماز را نشسته بخو

اين حالت نيز برايش مقدور نبود بر پشت بخوابد و نماز بخواند. چنانچه مريض توانـايي  
تواند با اشاره نماز بخواند. مريضـي كـه نمـازش     انجام ركوع و سجود را نداشته باشد مي

ضاي آن را بياورد. اگر بر مريضـي خوانـدن نمازهـا    ست كه قواجب افوت گرديده، بر او 

                                                                                                                                                      
ه إالَّ اهللا ال حول وال قوه إالَّ باهللا. ال إله إالَّ اهللا وال نعبد إال إياه له النعمه وله الفضل وله الثناء احلسن، ال إل

 .دملا منعت وال ينفع ذاجلد منک اجلخملصني له الدين ولو کره الکافرون، اللهم ال مانع ملا أعطيت والمعطي 
گيرد. اي صاحب شكوه و كرامت  تو از هر عيب پاكي و پاكي و سالمت از تو نشأت مي !بار خدايا

شك او همتايي ندارد و  ، بيتو پاك و منزّهي. جز ذات يگانه خداوند خدايي بحق وجود ندارد
پادشاهي و ستايش از آن اوست و او بر همه چيز قادر و تواناست. هيچ نيرو و حركتي جز با عنايت 

پرستيم. نعمت از آن اوست و  خداوند مقدور نيست. جز او خدايي بحق وجود ندارد و جز او را نمي
دارد و هر چند كافران را فضل و ثناي نيكو بدو اختصاص دارد. جز او خدايي بحق وجود ن

هر آنچه را كه ببخشايي كسي را مجال ممانعت (و  !ناخوشايند باشد به دين وي وفاداريم. بار خدايا
شك) هيچ تالشگري  سد كردن) آن نشايد و آنچه را كه نبخشايي كسي قادر به عطاي آن نباشد. (بي

از نماز صبح و مغرب بعد از دعاي اي جز با عنايت تو عايد نخواهد شد). بعد  (را نصيب يا بهره
. را ال اله إالَّ اهللا وحده ال شريک له، له امللک وله احلمد حييي ومييت وهو علي کل شيٌء قديرمذكور عبارت؛ 

شود: جز او خدايي بحق وجود ندارد و همتايي براي او نيست.  ده مرتبه بخواند، ترجمه آن مي
ميراند و او بر همه چيز تواناست. سپس سبحان  كند و مي پادشاهي و ستايش از آن اوست كه زنده مي

خوانيم  اهللا را سي و سه مرتبه و الحمدهللا را نيز سي و سه مرتبه و اهللا اكبر را هم سي و سه مرتبه مي
را شماره  ال إله اال اهللا وحده ال شريک له، له امللک وله احلمد وهو علي کل شيء قديرو آنگاه با عبارت: 

هاي توحيد: (قل هو اهللا احد)، فلق:  كنيم و بعد آيه الكرسي را خوانده و آنگاه سوره يصد تكميل م
خوانيم. الزم به ذكر  (قل اعوذ برب الفلق) و ناس: (قل اعوذ برب الناس) را هر يك، يك مرتبه مي

 شود. است بعد از نماز مغرب و صبح هر يك از اين سه سوره سه مرتبه خوانده مي
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تواند بين نمازهاي ظهر و عصر با هم و عصـر و   هر كدام در وقت خودش دشوار آيد مي
 بخواند.ها  آن عشاء با هم جمع كند و هر دو نماز را در وقت يكي از

 نماز مسافر 
باشـد و سـفر نيـز سـفري     كيلومتر)  80پيمايد تقريباً بيش از ( اگر مسافتي را كه مسافر مي

تواند نمازهاي چهار ركعتي را دو ركعت بخواند (قصر كند). چنانچه  مباح باشد مسافر مي
وعـدة نمـاز) در مكـاني را داشـته      20) روز (4مسافر در حين سفر قصد اقامت بيش از (

ست كه نمازش را با رسيدن به آن مكان كامل بخواند و قصر نكند، اگر وادب اباشد بر او 
سافر به شخص مقيم در نماز جماعت اقتدا كند يا نمازي را كه در حضر (محل اقامـت)  م

قضا كرده در سفر به ياد آورد يا بالعكس در هر صورت بايد نماز را بطور كامل بخواند و 
تواند نمازهاي چهار ركعتي را كامـل نيـز بخوانـد     قصر نكند. الزم به ذكر است مسافر مي

 افضل و بهتر است.ها  آن خواندن)ولي قصركردن (دو ركعت 

 نماز جمعه
نماز جمعه از فضيلت بيشتري نسبت به نماز ظهر برخوردار است و خود نمـازي مسـتقل   

 باشد. يعني اينگونه نيست كه نماز جمعه (كه دو ركعت است) قصر نماز ظهر باشد. مي
همـان   بديهيست به هيچ وجه خواندن نماز جمعه چهار ركعت جايز نيست و (بايستي

گردد و حتي اگر  دو ركعت خوانده شود) همچنين نماز جمعه با نيت نماز ظهر منعقد نمي
شرايط جمع در ديگر نمازها براي نماز جمعه محقق گردد باز هم جمع كردن نماز جمعه 

 با عصر مطلقاً جايز نخواهد بود.

 نماز وتر
 كند.  وع صبح ادامه پيدا مينماز وتر سنت است و وقت اداي آن از نماز عشاء آغاز و تا طل

باشـد. بهتـر آنسـت كـه دو      ) ركعت مي11حداقل نماز وتر يك ركعت و حداكثر آن (
ركعت دو ركعت خوانده شود، ولي خواندن آن بصورت چهار ركعتـي، شـش ركعتـي يـا     
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هشت ركعتي با هم نيز جايز است. در پايان يك ركعت به مقدار مـذكور (كـه زوج بـود)    
ركعـت را بـا هـم     9يـا   7، 5، 3داد ركعتها وتر يا فرد گردد؛ يا بطور كلـي  افزايد تا تع مي
خواند. حداقل مقبول در انجام وتر سه ركعت با دو سالم است. البتـه روايـاتي دال بـر     مي

 باشد. خواندن دو ركعت در پايان با حالت نشسته نيز موجود مي

 نماز جنازه
يع جنازه) و دفـن كـردن مـردة مسـلمان     غسل دادن، كفن كردن، نماز خواندن، حمل (تشي

آيد با همان حالتي كه  باشد اما كسي كه در ميدان جنگ به شهادت نائل مي فرض كفايه مي
گردد. و جايز است كه بر شهيد نماز خوانده شـود.   جان باخته بدون غسل و كفن دفن مي

و مردة زن در شود  چنانچه ميت (مرده) مرد باشد در سه لفاف (تكه پارچه) كفن كرده مي
 شود.  پنج جامه شامل: شلوار، چادر، پيراهن و دو لفاف كفن مي

(براي خواندن نماز جنازه) سنت است كه امام يا شخصي كـه بـه تنهـايي قصـد نمـاز      
خواندن را دارد در صورتي كه مرده مرد باشد در مقابل سينة او، در صورتي كه زن باشـد  

سپس تكبير گفته دستها را باال ببـرد و أعـوذ بـاهللا    در وسط (حدود ناحيه كمر او) بايستد، 
من الشيطان الرجيم و بسم اهللا الرحمن الرحيم را بخواند و آنگاه سورة فاتحـه (حمـد) را   
بطور آهسته قرائت كند. در تكبير دوم باز دستها را باال برده (رفع يدين كند) و بر رسـول  

كند و ايـن بـار    وم نيز رفع يدين ميدرود بفرستد (درود ابراهيمي). در تكبير س صخدا 
براي ميت دعا كند و در پايان تكبير چهارم را گفته رفع يدين كند و اندكي درنگ كنـد و  

 سپس يك بار به سمت راست سالم گويد.
باال آوردن سطح قبر بيش از يك وجب (شبر)، گچكاري كـردن، بخـوردادن، نوشـتن،    

همچنين روشن كـردن (چراغـاني كـردن)،     بوسيدن و راه رفتن بر روي قبر حرام است و
طواف كردن بر قبر، ساختن مسجد بر روي قبر و يا بناي قبر در مسجد از جمله محرمات 

 آيد، و واجب است كه آن بناها را خراب كرد. به حساب مي
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الفاظي كه در هنگام تعزيه دادن (تسليت گفتن) بايد گفته شود، از جمله اين است  * 
(خداوند پاداش تو را افزون كند و  هللا أجرک وأحسن عزائک وغفر مليتکأعظم ا: كه بگويد

أعظم اهللا : . براي تسليت گفتن به كافر بگويدبيامرزدات را  عزايت را نيكو بگرداند و مرده
 (خداوند پاداش تو را افزون كند و عزايت را نيكو گرداند). أجرک وأحسن عزائک.

سـرايي خواهنـد كـرد بـر او      اهل او بر او نوحـه داند كه اگر بميرد  * چنانچه كسي مي
را وصيت كند كه ايـن كـار را نكننـد. در غيـر     ها  آن ست كه در زمان حيات خودواجب ا

 اينصورت عذاب خواهد شد.
باشـد. جلسـه    : نشستن در جلسه تعزيه مكروه ميفرمايد مي* امام شافعي (رحمه اهللا) 

 آيند تا آنانكه قصـد دارنـد (مصـيبت    مياي است كه اهل ميت در آن گردهم  تعزيه جلسه
را به آنان) تسليت گويند، نزد آنان بيابند. شايسته است اهـل ميـت بـراي بـرآوردن     ها  آن

 باشد. چه زن و چه مرد ناجايز ميها  آن هاي خود متفرق شوند و اجتماع خواسته
دن * مهياكردن غذا براي اهل ميت سنت ولي خوردن از غذاي اهل ميت و يـا مهيـاكر  

 باشد. آيند مكروه مي غذا براي كساني كه در جلسه تعزيه گردهم مي
* زيارت قبر مسلمان مشروط به اينكه سفري را تنها بدين امر اختصاص ندهد سـنت  

باشد. چنانچه كافري قصد زيـارت قبـر مسـلماني را     است. و زيارت قبر كافر نيز مباح مي
 .آيد داشته باشد نيز از او ممانعت به عمل نمي

السالم سنت است كه اين دعا را بخواند:  شود مي* براي كسي كه به قبرستان وارد 
عليكم دار قومٍ مؤمنني ـ أو:أهل الديار من املؤمنني ـ وإنا إن شاء اهللا بكم لالحقون، يرحم اهللا 

فتنا بعدهم، املستقدمني منا واملستأخرين، نسأل اهللا لنا ولكم العافية، اللهم ال حترمنا أجرهم، وال ت
 .واغفر لنا وهلم

ترديد ما نيز به شما ملحـق خـواهيم    اي گروه مؤمنان (اهل قبرستان) به مشيت الهي بي
شد. خداوند پيشينيان و آيندگان ما را رحمـت كنـد. از خداونـد بـراي شـما و خويشـتن       
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ما را آنان محروم مگردان و بعد از ها  آن داريم. بار خدايا ما را از پاداش عافيت مسألت مي
 و ما و آنان را مورد آمرزش خويش قرار بده. به فتنه نيانداز،

* نوشتن آيات قرآن بر روي كفن به دليل خوف از اينكه ممكن است آلوده و ملـوث  
احترامي به قرآن، حرام است و روايتي دال بر جواز ايـن كـار    گردد و همچنين به دليل بي

 نيز وجود ندارد.
ند: خوا ميقصد دعا خواندن بر ميت را داشت اين دعا را  هرگاه ص* رسول اهللا 

»بِالْم اغِْسلْهو ،لَهخدم عسوو ،لَهزن أَكْرِمو ،هنع فاعو هافعو ،همحارو لَه راغْف مالثَّلْجِ اللَّهاِء و
الثَّو تقَّيا نا كَمطَايالْخ نم قِّهنو ،درالْبالً وأَهو ،ارِهد نراً ميا خارد لْهدأَبسِ، ونالد نم ضياَألب ب

». ابِ النارِخيراً من أَهله، وزوجاً خيراً من زوجِه، وأَدخلْه الْجنةَ، وأَعذْه من عذَابِ الْقَبرِ ومن عذَ
  =مسلم.

مورد رحمتت قرار بـده و او را عافيـت عطـا كـن و از وي      بار خدايا! وي را بيامرز و
درگذر. (خداوندا) وي را نزد خودت گرامي دار و قبر وي را فراخ گردان و او را با آب و 

خواهم) همچنانكه اين لباس سفيد را از آلودگي پاك  برف و تگرگ شستشو ده. (از تو مي
اي بهتر از خانة وي (در دنيا)  نهنمودي وي را از خطا و لغزش پاك كن (و در آخرت) خا

اي) بهتر از اهل او (در دنيا) و همسري بهتر از همسرش (در دنيا) به وي  و اهلي (خانواده
ارزاني دار و در بهشت خويش او را داخل كن و از عذاب قبر و عذاب جهـنم او را پنـاه   

 بده.

 نماز عيدين
مانند نماز ضحي است و چنانچه نماز عيدين (دو عيد) فرض كفايه است. وقت نماز عيد 

شود و  بعد از زوال معلوم گرديد كه آن روز عيد است فرداي همان روز قضاي نماز ادا مي
نماز عيد دو ركعت است. براي خواندن آن در ركعت اول بعد از تكبير تحـريم و قبـل از   

كعت دوم قبل شود. و در ر ) مرتبه تكبير گفته مي6خواندن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم (
گويد و آنگاه بين هر دو تكبيـر   ) مرتبه رفع يدين كرده هر بار تكبير مي5از خواندن حمد(
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فرستد. آنگاه أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  گويد و بر رسول خدا درود مي حمد خدا را مي
، سپس سـوره (سـبح) در ركعـت    خواند ميسپس جهراً سوره فاتحه (حمد) =خواند. را مي
خواند، پس از پايان نمـاز وقتـي كـه سـالم داد      ميو سوره (الغاشيه) در ركعت دوم  اول،

شود. الزم به ذكر است در خطبة عيدين بايد تكبير  خوانده مي چون خطبه جمعه دو خطبه 
زياد گفته شود. همچنين اگر كسي نماز عيد را چون نماز نافلـه خوانـد نمـازش درسـت     

 در آن سنت است.است زيرا تكبير زوائد و اذكار 

 نماز كسوف (آيات)

نماز كسوف سنت است و زمان آن از هنگام كسوف خورشيد يا خسوف ماه آغاز و تـا از  
كند. وقتي سبب آن زايل شد ديگر الزم نيسـت   بين رفتن خسوف يا كسوف ادامه پيدا مي

 قضاي نماز آن آورده شود.
ركعـت اول آن سـورة    چگونگي خواندن نماز آيات؛ اين نماز دو ركعـت اسـت و در  
شـود و آنگـاه ركـوعي     فاتحه (حمد) و يك سورة طوالني (به اختيار) بلنـد خوانـده مـي   

شويم و سمع اهللا لمن حمده و ربنا و لك الحمـد را   طوالني را انجام داده از ركوع بلند مي
كنيم بلكـه مجـدداً سـورة حمـد و يـك       خوانيم، ولي ديگر مثل بقيه نمازها سجده نمي مي

كنيم. بعد از  كنيم و اين ركوع را نيز طوالني مي طوالني را خوانده و دوباره ركوع مي سورة
دهيم. ركعت دوم را  رويم و دو سجدة طوالني انجام مي ركوع بلند شده آنگاه به سجده مي

دهـيم. الزم بـه ذكـر     خوانيم و سالم مي نيز چون ركعت اول انجام داده سپس تشهد را مي
از ركوع اول به نماز ملحق شود ركعـت اول را در نيافتـه اسـت (و     است اگر مقتدي بعد

 بايد بعد از امام نمازش را تكميل كند).

 نماز استسقاء
شود و باران نبارد سنت است كه نماز استسقاء برگزار شود. زمان اين  سالىچنانچه خشك

ن نماز قبـل از  نماز و احكام و چگونگي اداي آن مانند نماز عيد است جز اينكه امام در اي
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كند. سنت است در آخر اين نماز نمازگزار لباسش را  را ايراد مي  اقامه نماز فقط يك خطبه
كند به معني اينكه خداوند احوال را بدل (عوض) گرداند و اوضاع را متحول  زير و رو مي

 كند.

 ها ها و تبصره نكته
كرد.  د فراوان ميتأكي ص* در مورد برابر كردن و منسجم كردن صفها رسول اكرم 

بايد كه صفهاي  »لَتسونَّ صفُوفَكُم أَو لَيخالفَن اللَّه بين وجوهكُم«مي فرمايد:  صرسول اهللا 
خود را (در نماز جماعت) برابر و منسجم بگيريد وگرنه خداوند ميان شما اختالف 

 اندازد. مي
ها و زانوها  ديدم كه شانه فراد را ميگويد: (پس از حديث مذكور) ا نعمان بن بشير مي 

 چسباندند. و قوزك پاهاي خود را به همديگر مي
در سفر در صورت امكان واجب است و كسي كه  حتى* نماز جماعت بر مردان 

گيرد.  دهد مورد تنبيه و تعزير قرار مي به خرج مي ىكند يا در آن سست ترك ميآن را  عمالً
 صآن شعار نفاق و منافقين است. رسول اهللا  نماز جماعت شعار مسلمين و ترك

والَّذي نفِْسي بِيده لَقَد هممت أَنْ آمر حبطَبٍ فَيحطَب ثُم آمر بالصالة فَيؤذَّنَ لَها ثُم «فرمايد:  مي
 (متفق عليه).». م بيوتهمآمر رجالً فَيؤم الناس ثُم أُخالف إِلَى رِجالٍ فَأُحرق علَيهِ
اي) هيـزم   خواست دستور دهم تا (عـده  قسم به ذاتي كه جانم در دست اوست دلم مي

آوري كنند و آنگاه دستور دهم اذان گفته شود و شخصي را به عنوان امـام جماعـت    جمع
 اند انتخاب كنم تا براي مردم امامت دهد و آنوقت نزد آناني كه در جماعت شركت نكرده

 را به آتش بكشم.ها  آن هاي  بروم و خانه



 
 
 

 زكات

 اصناف زكات
 اند كه عبارتند از:   گيرد چهار صنف تعلق ميها  آن مواردي كه زكات به

 دهد).  آذوقه نميها  آن چرند (و صاحب اختصاصاً به  ) چهارپاياني كه در بيابان مي1
 غيره). نقدينه و) اثمان (مانند طال و نقره و 2
 هاي تجاري. ) كاال3
 رويد.  ) هر آنچه از زمين مي4

 شرايط وجوب زكات
 عبارتند از:ها  آن گردد. تا پنج شرط تحقق نپذيرد زكات واجب نمي

 ) اسالم.1
 ) آزادبودن.2
 گيرد به حد نصاب. ) رسيدن مال زكات يا آنچه بدان زكات تعلق مي3
 ) تماميت ملك (يعني كامالً صاحب آن مال گردد). 4
 ن يك سال كامل بر مال زكات. ) گذشت5

البته (صنف چهارم زكات) هر آنچه از زمـين برويـد از ايـن قاعـده مسـتثني اسـت و       
 باشد. گذشتن سال بر آن شرط نمي

 زكات چهارپايان
 ند. شو ميتقسيم  ) گوسفند.3) گاو. 2) شتر. 1چهارپايان به سه گروه شامل: 

 عبارتند از:شرايط وجوب زكات در اين سه گروه از حيوانات 
 ) اينكه يك سال كامل يا بيشتر بر آن بگذرد.1
وري شـامل شـير دادن و...    ) اينكه اين حيوانات به منظور ازدياد (زاد و ولد) يا بهـره 2

استفاده شود. امـا چنانچـه ايـن حيوانـات بـه      ها  آن نگهداري شوند، نه اينكه براي كار از
 گردد. پرداخت ميها  آن جاري زكاتمنظور تجارت نگهداري شوند به عنوان كاالي ت



 

 

 زكات شتر

 35-25 24-20 19-15 14-10 9-5 4-1 تعداد
36-
45 

46-
60 

61-75 
76-
90 

91-
120 

مقدار 
 زكات

زكات 
 ندارد

يك 
 گوسفند

 سه گوسفند دو گوسفند
چهار 
 گوسفند

يك بنت 
 مخاض

يك 
بنت 
 لبون

يك 
 حقه

يك 
 جدعه

دو 
بنت 
 لبون

دو 
 حقه

 
شود يك بنـت لبـون بـه عنـوان زكـات داده       شتري كه افزوده مي 40شتر يك حقه و از هر  50بيشتر شود از هر  120اگر تعداد شترها از 

 شود. مي
 تذكار: بنت مخاض؛ شتري را گويند كه يك سال تمام عمر داشته باشد.

 بنت لبون؛ شتري را گويند كه دو سال تمام بر آن گذشته باشد.
 ه باشد حقه گويند.حقه: شتري را كه سه سال تمام داشت

 جدعه: شتري است كه چهار سال تمام داشته باشد.
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 زكات گاو

 ...-60 59-40 39-30 29-1 تعداد

مقدار 
 زكات

زكات 
 ندارد

يك تبيع 
يا يك 
 تبيعه

يك مسنّ 
 يا يك مسنّه

يا بيشتر  60چنانچه تعداد گاوها به 
گاو يك تبيع  30از آن برسد از هر 

ه عنوان گاو يك مسنه ب 40و از هر 
 .شود ميزكات داده 

 اي) است كه يك سال تمام عمر داشته باشد. تذكار: تبيع يا تبيعه؛ گاو (نر يا ماده
 اي) است كه دو سال تمام بر آن گذشته باشد. مسنّ يا مسنّه؛ گاو (نر يا ماده

  

 زكات گوسفند

 ...-400 399-201 200-121 120-40 39-1 تعداد

مقدار 
 زكات

زكات 
 ندارد

ك ي
 گوسفند

 دو گوسفند
سه 

 گوسفند

هر گاه تعـداد گوسـفندان   
يا بيشـتر رسـيد از    400به 

گوســـفند كـــه  100هـــر 
ــي  ــزوده م ــود يــك   اف ش

گوسفند به عنـوان زكـات   
 شود. داده مي

گوسفندي كه براي توالد و تناسـل  بز، و براي زكات گوسفند، جايز نيست كه گوسفند 
يا در حال شير دادن بچه خـود   ،يا حامله ،ه كوريا گوسفندي ك ،شود از آن بهره گرفته مي

بـه عنـوان زكـات گرفتـه شـود.       ،دندان) گشـته اسـت   و يا گوسفندي كه پير و (بي ،است
 همچنين نبايد بهترين و نفيسترين گوسفند به عنوان زكات گرفته شود.

 تذكار: جذعه؛ گوسفند ماده كه شش ماه داشته باشد، ثني: كه يكسال تمام كرده باشد.
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 رويد زكات آنچه از زمين مي

رويد بـدان زكـات تعلـق     ها كه از زمين مي هر آنچه از گياهان، شامل حبوبات و ميوه 
 گيرد. اما شرايط وجوب زكات در اين صنف عبارتند از؛ مي

) اينكه از نوعي باشد كه جزو مكيالت (كيل شدني) محسوب شـود و قابـل ذخيـره    1
ها انگور و خرمـا و... از ايـن قبيـل     و جو و... از ميوه كردن باشد. در ميان حبوبات، گندم

 باشد. مي
 اند. ) كيلوگرم يا بيشتر تعيين كرده653) رسيدن آن به حد نصاب كه نصاب آن را (2
 ) اينكه گياه مورد نظر در هنگام وجوب زكات كامالً در تملك شخص باشد.3

 وقت وجوب زكات:
د گردد) و حبوبات نيز سخت و خشـك گـردد   ها برسد (قرمز يا زر از هنگامي كه ميوه

 گردد. (و به ثمر رسد) زكات واجب مي

 وجوب عشر:
رويد بدون تكلّف آبياري گردد مثل  ها و حبوبات كه) از زمين مي اگر آنچه (شامل ميوه

را (بـه فقـرا و    اينكه توسط باران يا رودخانه آبياري شود واجب است كه عشـر آن  
 ند. مساكين و...) پرداخت كن

 نصف عشر:
شود مثل اينكه كشاورز توسـط آب   چنانچه مزروعات با مشقت و دشواري آبياري مي

% آن بـه عنـوان   5چاه محصوالتش را آب دهد و... در اين صورت تنها نصف عشر يعني 
اي باشد كه در مقداري از ايام  شود. اما اگر محصول كشاورزي به گونه زكات پرداخت مي

مشقت آبياري شود و در مقداري ديگر از سال با تكلّف و مشـقت   سال به راحتي و بدون
دهيم، يعني اگر مقدار ايامي كه بـا مشـقت آبيـاري     آبياري گردد اغلبيت را مدنظر قرار مي
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گيـريم و در غيـر    شده بيشتر از ديگر ايام بود همان ايام غالب (با مشقت) را در نظـر مـي  
گيريم و حد تعيين شـده در هـر    وده در نظر مياينصورت ايامي را كه به راحتي آبياري نم

 پردازيم. يك را اختصاصاً مي

  زكات اثمان (طال و نقره و...)
 اثمان بر دو نوع است؛ 

 :) طال1
) گرم است و بـه كمتـر از ايـن مقـدار زكـات تعلـق       85حد نصاب طال براي زكات (

 گيرد. نمي

 :) نقره2
 گيرد. ين مقدار زكات تعلق نمي) گرم است و به كمتر از ا595حد نصاب نقره (

* به پول و اسكناس تا زماني كه در وقت وجوب زكات قيمت آن معادل حد نصـاب  
 گيرد. طال و نقره نگردد به آن زكات تعلق نمي

 باشد. %) مي5/2* مقدار زكات در اثمان (طال و نقره و...) ربع عشر (
و استفاده شخصي خريداري * به جواهرآالتي كه مباح بوده و در اصل براي استعمال 

گيرد اما چنانچه اين جواهر آالت به اجـاره داده شـود يـا ذخيـره و      شده زكات تعلق نمي
 گيرد. انداز گردد به آن زكات تعلق مي پس

* پوشيدن و بكار بردن طال و نقره براي زنان به مقدار معمـول و عـرف زمـان مبـاح     
 است.

اي كـه مـثالً بـراي زينـت، دسـتگيرة       گونه اي نقره بر روي ظروف (به * قراردادن تكه
ظرف را از نقره بپوشاند) مباح است و پوشيدن آن (نقره) براي مردان بطور محـدود مثـل   

اي كوچـك   باشد. اما قراردادن حتي تكـه  اي و... نيز مباح مي پوشيدن انگشتر يا عينك نقره
طـال بـراي مـردان     از طال بر روي ظروف (هر چند براي تزيين) حرام اسـت. اسـتفاده از  
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طاليـي   )تكمةدكمه (مشروط به اينكه طالي مورد استفاده خود تابع چيز ديگر باشد مثل 
براي پيراهن و يا حلقه طاليي دور دندان كه براي محكم نگه داشتن آن مورد استفاده قرار 

 و البته در اين نيز بايد تشبه به زنان صورت نگيرد. ،گيرد جايز است مي
شـود و   و دارايي او (ثابت نيست و در طـول سـال) زيـاد و كـم مـي      * اگر كسي مال

نمايد، بر اوست كه روزي را خـود در   پرداخت زكات كل مبلغ در سال براي او دشوار مي
%) آن را بـه عنـوان   5/2سال تعيين كند و در همان روز مقدار دارايي خـود را بسـنجد و (  

 او هنوز يك سال تمام نگذشته باشد.زكات پرداخت كند، هر چند بر مقداري از دارايي 
اي را بـه اجـاره داده (و ماهانـه     گيرد يا زمين يا خانـه  * چنانچه شخصي مستمري مي

گيرد) اگر از اين درآمد خود چيزي ذخيره نكرده باشد هـر چنـد ميـزان ايـن      مبلغي را مي
چيـزي ذخيـره   گيرد. اما اگر از اين درآمـد   درآمد زياد باشد باز هم به آن زكات تعلق نمي

گيرد. چنانچه تعيين زكات بر او  كرده باشد با گذشتن يك سال بر آن بدان زكات تعلق مي
كنـد (و در آن روز زكـات مـالش را     دشوار بود، مثل مورد قبل يك روز را خود تعيين مي

 كند). محاسبه مي

 زكات دين
تملـك آن   اگر كسي از شخصي ثروتمند و غني طلبكار باشد يا صاحب مالي باشد كه

نيز براي وي مقدور باشد در هر دو صورت زماني كه به مالش دست يافت و آن را قبض 
كرد بر اوست كه زكات آنچه از سالها كـه بـر آن مـال گذشـته، را هـر چنـد زيـاد باشـد         
پرداخت كند. اما چنانچه از كسي طلبكار باشد كه مفلس و فقيـر باشـد در ايـن صـورت     

 را تصرف اين دين براي وي مقدور نيست.زكات بر وي واجب نيست، زي

  زكات كاالهاي تجاري
 چهار شرط الزم براي وجوب زكات در كاالهاي تجاري عبارتند از:

 ) تملك كاال.1



  
 احكامي كه هر مسلمان بايد بداند  148

 

 قصد تجارت داشتن با كاال.  2 
) رسيدن قيمت كاالي تجاري به حد نصاب تعيين شده [حد نصاب كـاالي تجـاري   3

 باشد].  صاب طال و نقره ميرسيدن قيمت آن به مقدار حداقل ن
) گذشتن يك سال كامل بر كاالي تجاري. با تحقّق يافتن شـروط مـذكور پرداخـت    4

 گردد. زكات واجب مي
* چنانچه مالك كاالي تجاري صاحب طال، نقره يا پـول نقـد باشـد آن را بـه قيمـت      

 كند تا نصاب تعيين شده تكميل گردد. كاالي تجاري ضميمه مي
* اگر صاحب كاالي تجاري قصد استعمال و استفاده از كاالي تجاري شـامل لبـاس،   
خانه و ماشين و... را كرد ديگر به كـااليي كـه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه زكـات تعلـق         

گيرد. اما اگر صاحب اين كاالها پس از استفاده، مجدداً قصد تجارت با آن را نمود بـا   نمي
گيرد. (شمارش ايام سـال از زمـاني كـه     كات به آن تعلق ميگذشتن يك سال بر آن كاال ز

(گيرد) نيت مجدد براي تجارت نموده صورت مي
13F

1(. 

 زكات فطر

اش را دارا باشـد   هر مسلماني كه در شب يا روز عيد زياده بر قُوت خويش و خانواده
 گردد.  زكات فطر بر وي واجب مي

 مقدار زكات فطر:

) از طعـام معمـول ديـاري اسـت (كـه      25/2( و  مقدار زكات فطر پرداخت دو كيلو
 شخص زكات دهنده ساكن است).

                                                           
حد نصاب كاالي تجاري آن است كـه قيمـت آن در زمـان زكـات دادن معـادل حـداقل       نصاب كاال:  -1

 گرم) گردد. 595گرم يا حداقل نصاب نقره  85نصاب طال (
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دار پرداخـت   * مستحب است كه فرد زكات فطـر شخصـي كـه در شـب عيـد عهـده      
مخارج او گرديده است را نيز بپردازد. همچنين مستحب است كه زكات فطر در روز عيد 

 و قبل از اقامة نماز عيد پرداخت گردد.
طر به بعد از اقامة نماز عيد جايز نيست ولي چنانچه شخص يك يـا  * تأخير زكات ف

دو روز قبل از روز عيد زكات فطرش را پرداخت كرد جايز است. همچنين جايز است كه 
 فطريه چند نفر را به يك نفر، يا فطريه يك نفر را به چند نفر (مستحق) بدهد.

 چگونگي پرداخت زكات فطر:
كـودك و   دون تـأخير) پرداخـت گـردد و بـر ولـي     واجب است كه زكات فوري (و ب

 شخص ديوانه است كه خود زكات فطر اين دو را بدهد.
ول پرداخت زكات فطر بدان اظهار كند و بـه تفكيـك آن بپـردازد.    ؤسنت است كه مس

ضروريست هرگاه مكلف قصد پرداخت اين نوع زكات را دارد نيت كند و جـايز نيسـت   
ه بكند. اگر چنين كرد اگر تمام مـالش را هـم بدهـد    كه شخص در پرداخت آن نيت صدق

گردد. بهتر آن است كه زكات كل مالش را به همان فقـراي ديـارش    باز فطرية وي ادا نمي
 بپردازد، اما اگر به خاطر مصلحتي اين زكات را به فقراي ديگر ديار داد جايز است.

د نصاب برسد جايز پرداخت زكات زودتر از فرا رسيدن موعد آن در صورتي كه به ح
است [مثالً زكات دو سال را با هم در حاليكه كه هنوز فقط يك سال سپري شده و سـال  

 ديگر را پيش رو داريم جايز است].

 مستحقان زكات

 اند كه عبارتند از:  هشت گروه مستحق زكات
) مؤلفـه  4كننـد.   آوري زكات فعاليت مي ) كساني كه براي جمع3) مساكين. 2) فقرا. 1

) غالم و 5اند).  اند و هنوز در اسالم خود راسخ نگشته وبهم (كساني كه تازه اسالم آوردهقل
 ) مسافر.8كند.  ) مجاهدي كه در راه خدا جهاد مي7) بدهكاران. 6برده. 
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گردد جز مورد سوم كه  پرداخت ميها  آن زكات به مقدار نياز هر يك از موارد فوق به
نيـاز (از   شود هر چند غني و بي شده به او پرداخت مي به ميزان مزدي كه براي وي تعيين

 زكات) باشد.
اند و بر آن ديـار مسـلط    پرداخت زكات به باغيان و كساني كه به ديار او يورش برده 

اند جايز است. همچنين اگر حاكم ظالمانه يا عادالنه و به اختيار يا اجبار زكـات را   گشته 
(و نيازي به پرداخـت مجـدد آن    شود ميمحسوب  از وي اخذ نمايد همان، زكات مال او

 باشد). نمي
هاشـم و كسـي كـه تحـت تكفـل       پرداخت زكات به كافر، غالم، ثروتمند (غني)، بنـي 

 صاحب مال است و نفقة او به عهدة وي است جايز نيست.
اگر كسي زكات مالش را ندانسته به غير مستحق آن پرداخت كرد و سپس فهميـد كـه   

نظر كند). اما  تحق زكات نبوده زكاتش ادا نشده است (و بايد تجديدشخص مورد نظر مس
شد ولي بعـداً معلـوم    اگر زكات مالش را به شخصي داد كه به گمان او فقير محسوب مي 

 شد شخص مورد نظر فقير نبوده است زكاتش ادا شده (و نياز به پرداخت مجدد نيست).



 
 
 

 

 روزه

قـل و بـالغي كـه توانـايي روزه گـرفتن دارد      گرفتن روزة ماه رمضان بر هر مسلمان عا
بينند (از اين  واجب است. البته زناني كه حايض هستند يا خون نفاس (پس از زايمان) مي

باشند و) نبايد روزه بگيرند. الزم به ذكر است كودكان (كـه هنـوز بـالغ     قاعده مستثني مي
 عادت كنند. اند) نيز بايد به روزه گرفتن دستور داده شوند تا به آن نشده

 ماه رمضان
 گردد كه عبارتند از: داخل شدن ماه رمضان به دو طريق ثابت مي

) هرگاه مسلماني عادل چه زن باشد و چه مرد بر ديدن ايـن مـاه گـواهي دهـد مـاه      1
 گردد كه روزه بگيرند). شود (و بر مردم واجب مي رمضان ثابت مي

بر ما ثابت شود) شروع ماه رمضـان   ) اگر سي روز ماه شعبان كامل گردد (و اين امر2
 گردد. نيز ثابت مي

 روزه گرفتن
گردد كه از هنگـام طلـوع صـبح صـادق تـا زمـاني كـه         (با حلول ماه رمضان) واجب مي

 صـادق صبح طلوع كند روزه بگيريم. در روزة ماه رمضان بايد قبل از  خورشيد غروب مي
 نيت روزه كنيم.

 كند آنچه روزه را باطل مي

 روزه عبارتند از: مفسدات 

 ) جماع و همبستري كردن:1
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هر كس در ماه رمضان (هنگام روزه) جماع كنـد بـر اوسـت كـه هـم قضـاي روزه را       
بياورد و هم كفّاره بدهد. كفّاره روزه عبارتست از: آزادكردن يك بـرده و اگـر اسـتطاعت    

نايي نداشت طعـام  اين كار را نداشت، دو ماه روزه گرفتن پي در پي، و اگر بر اين نيز توا
 ) مسكين، و اگر بر اين نيز قادر نبود ديگر چيزي بر وي نخواهد بود.60دادن به (

 :) خارج شدن مني به سبب بوسيدن، لمس كردن يا استمنا2
البته اگر كسي در خواب محتلم شد و به اين سـبب از وي منـي خـارج گرديـد ايـن       

 حكم بر وي مترتّب نخواهد بود. 

 :يدن بطور عمدي) خوردن و نوش3
اش صحيح اسـت و باطـل    اگر كسي هنگام روزه از روي فراموشي چيزي خورد روزه 

 نشده است.
* اگر غباري به گلوي شخصي راه يافت، يا در هنگام مضمضه (آب در دهان كـردن)  
و استنشاق (آب در بيني كردن) مقداري آب به حلق او رسيد، يا با فكر كردن از وي مني 

انزال شد)، و يا اينكه احتالم شد (و در خواب از وي مني خـارج شـد)، و   خارج گرديد (
شود، و الزم  اش باطل نمي يا از وي خون يا قي (استفراغ) به هر دليلي خارج گرديد، روزه

نيست آن را قضا بياورد. اما (چنانچه قبالً گفتيم) اگر كسي بر اثـر مجامعـت و همبسـتري    
 و هم كفاره روزه را ادا كند.انزال شود هم بايد قضا بياورد 

اگر كسي به گمان اينكه اكنون شب است چيزي بخورد و بعد معلوم گردد كه آنزمـان  
روز بوده است بر اوست كه قضاي آن روزه را بياورد، و اگر چنانچه شخصي هنگام شب 

اش باطـل   و در حاليكه مشكوك است كه صبح طلوع كرده يـا خيـر چيـزي بخـورد روزه    
ما اگر در روز و در حاليكه مشكوك است كه آفتاب غروب كرده يا خير چيزي شود، ا نمي

 بخورد بر اوست كه قضاي آن روزه را بياورد.
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 كنند) احكام افطاركنندگان (كساني كه روزة خود را باطل مي

باشد. اما بر زن حايض و زني  افطاركردن (خوردن) روزة ماه رمضان بدون عذر حرام مي 
بيند، و همچنين كسي كه بخواهد شخصي را از هالكـت نجـات دهـد،     كه خون نفاس مي

 اش را در اين زمان افطار كند.  واجب است كه روزه
اش افزون گردد و همچنـين   ترسد با روزه گرفتن بيماري سنت است كه مريضي كه مي

شـود   مسافري كه قصد پيمودن مسافتي را دارد كه در آن مسافت، نماز قصر خوانـده مـي  
 ود را افطار كنند.روزة خ

كنـد   * خوردن (افطار كردن) روزه براي شخص مقيمي كه در اثناي روز قصد سفر مي
يا فرزندشان ضرري ها  آن ترسند با روزه گرفتن به خود يا زن حامله و زن شيردهي كه مي

اند بياورند و  اي را كه افطار كرده كه تنها قضاي روزه هاست آن برسد مباح است و بر همه
 الزم نيست.ها  آن ره بركفا

* اگر كسي به علت كهولت يا مريضـي قـادر بـه روزه گـرفتن نباشـد و حـال او بـه        
براي او نباشد بر اوست كـه در قبـال    و سالمتى اي باشد كه احتمال بازيافتن صحت گونه

هر روز از ماه رمضان يك مسـكين را طعـام دهـد و ديگـر قضـاي روزه بـر وي واجـب        
 نخواهد بود.

كسي قضاي روزة ماه رمضان را به حدي به تأخير اندازد كه ماه رمضـان ديگـر    * اگر
حلول كند اگر تأخير او به دليل عذر (شرعي) بوده بر اوست كه تنها همان قضاي روزه را 
بياورد، ولي اگر اين كار را بدون عذر انجام داده بر وي است كـه عـالوه بـر قضـا آوردن     

 را طعام دهد. روزه در قبال هر روز يك مسكين
* اگر كسي قضاي روزة ماه رمضان را به دليل عـذر شـرعي بـه تـأخير انـدازد و (در      
همين خالل) قبل از اينكه قضاي آن را بياورد بميرد چيزي بر ذمة وي نخواهـد بـود، امـا    
چنانچه شخصي اين كار را بدون عذر شرعي انجام دهد، در قبال هر روز پـس از وي بـه   

 .دهند) شود (اين كار را بازماندگان وي انجام مي اده مييك مسكين طعام د
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* سنت است كه نزديكان ميت (مرده) به اتباع از ميت هر آنچه را نذر كـرده بـرآورده   
اي نذر كرده به جاي او آن را به انجـام رسـانند و اگـر بـر ميـت قضـاي        كنند و اگر روزه

 اي وي آن را ادا نمايند.اي الزم گشته و وي آن را انجام نداده است به ج روزه
اش را افطـار كـرد و در خـالل همـان روز      * اگر كسي به خاطر عذري (شرعي) روزه

عذر شرعي برطرف گرديد يا اگر كافري در خالل روزة مـاه رمضـان اسـالم آورد يـا زن     
حايضي پاك گرديد يا مريضي شخصي برطرف شد يا مسافري مقيم گشت يا كودكي بالغ 

اي عاقل گرديد در تمامي موارد فوق بر همگان الزم است تا قضـاي روزه   گرديد يا ديوانه
 روزه باشند.د همچنين ادامة همان روز را باي ،آن روز را بياورند

* براي شخصي كه بر وي جايز شده تا روزة ماه رمضان را افطار كند جايز نيست كـه  
 ايام به جا آورد.روزه غير ماه رمضان (مثل روزة قضايي، نذري و... را) در اين 

 روزة نفل

بهترين روزة نفلي آن است كه همواره يـك روز در ميـان روزه گرفتـه شـود. پـس از آن      
بهترين روزه نفلي روزه گرفتن در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه از هر هفتـه و سـپس روزه   

اه ) از هـر مـ  15و  14، 13گرفتن سه روز از هر ماه كه بهترين اين روزها نيز ايام بِـيض ( 
باشد. سنت است كه بيشتر ايام ماه محرم و شعبان و همچنين روز عاشورا  قمري است مي
 ) روز از ماه شوال روزه گرفته شود.6و روز عرفه و (

 * مكروه است كه ماه رجب و روز جمعه به روزة نفلي اختصاص داده شود.

 ها نكته

اك گردد بر او جـايز  بيند قبل از طلوع صبح پ * اگر زني كه خون حيض يا نفاس مي 
است كه غسل را تا بعد از اذان صبح به تأخير انـدازد و چنانچـه قبـل از غسـل سـحري      

اش صحيح است و اشكالي بر آن مترتب نيست. همچنين اگـر   بخورد تا روزه بگيرد روزه
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كسي از (نوع ديگر حدث اكبر يعني) جنابت برخوردار بود و تا بعد از اذان صـبح غسـل   
 د.باش مياش نيز صحيح   ست و روزهنكرد جايز ا

هـا   آن * بر زن جايز است براي اينكه در عبادت مسلمين در ماه رمضان هماهنـگ بـا  
مشاركت كند در صورتي كه زياني وي را تهديد نكند از داروهايي كه حيض را به تـأخير  

 اندازد استفاده نمايد. مي
 دار جايز است. رد براي روزهگي * خوردن و بلعيدن بلغم و خلطي كه در گلو قرار مي

افطار عجله كننـد و سـحري    در : همواره امتم تا زماني كهفرمايد مي ص* رسول اهللا 
(را تأخير نمايند (عاقبت) بر خير خواهند بود

14F

1(. 
: تا زماني كه مردم (امـتم) افطـار را تعجيـل    فرمايد مي صدر جاي ديگر آن حضرت 

واهد بـود، زيـرا يهـود و نصـارا افطـار را تـأخير       كنند دين همواره آشكار (و سرزنده) خ
(كنند. مي

15F

 گردد). از مسلمين ميها  آن (و همين باعث تفكيك )2
در اين مورد  ص* در هنگام افطار كردن مستحب است كه دعا شود، زيرا رسول اهللا 

(شود. كند رد نمي داري كه هنگام افطار دعا مي فرمايد: دعاي روزه مي
16F

از جمله دعاهـايي   )3
روايت شده اين است كه آن حضرت هنگام افطار  صكه در هنگام افطار از آن حضرت 

فرمود: تشنگي برطرف شد و رگها مرطوب گرديد و اگر خدا بخواهـد اجـر و پـاداش     مي
((روزه) تثبيت شد.

17F

 (يعني مورد قبول واقع شد و...) )4
شـود)   تبـديل  خرمـاى خشـك  * سنت است كه با رطب (خرماي تر قبل از اينكه به 

افطار شود و اگر موجود نبود پس سنت است كه با تعدادي تمر (خرماي تقريبـاً خشـك)   
 افطار شود و اگر اين نيز موجود نبود سنت است كه با آب افطار شود.

                                                           
1- »ورحوا السرأَخو لُوا اِإلفْطَارجا عرٍ ميي بِختالُ أُمزأمحد.» ال ت 
2- »لَ النجا عا مرظَاه ينالُ الدزونَال يرخؤى يارصالنو ودهَألنَّ الْي طْرالْف أبو داود.» اس 
3- »درةٌ ال توعد طْرِهف دنمِ عائابن ماجه.» إن للص 
4- »اَء اللَّهإِنْ ش راَألج تثَبو وقرالْع لَّتتابأُ والظَّم بأبو داود.» ذَه 
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* چون ميان فقها در مورد اينكه آيا استفاده از سرمه و... در هنگام روزه درست اسـت  
راي رهايي از ايـن اخـتالف از سـرمه و چكانـدن     يا خير اختالف وجود دارد بهتر است ب

قطره در چشم يا گوش پرهيز شود. اما اگر ضرورتي پيش آمد كه ناچار بود شخص براي 
معالجة خود از اين موارد استفاده كند حتي اگر طعم قطره و.. به حلق شخص برسـد بـاز   

 هم روزة او صحيح است و باطل نشده است.
 باشد. تنها مكروه نيست بلكه سنت مي دار نه اي روزه* مسواك كردن در هر زمان بر

چيني، دروغ و مانند آن اجتنـاب كنـد و    دار واجب است كه از غيبت، سخن * بر روزه
دارم. در صـورتي روزة   اگر چنانچه كسي به او فحش و ناسزا گفت، فقط بگويد: من روزه

ضاي خود را از گناه حفـظ  دار كامل و محفوظ باقي خواهد ماند كه زبان و تمامي اع روزه
: كسي كه در سخن و كردار از گناه اجتناب نكنـد خداونـد   فرمايد مي صكند. رسول اهللا 

(نيازي به اجتناب او از غذا و نوشيدني ندارد.
18F

(يعنـي تنهـا نخـوردن و ننوشـيدن كـافي       )1
 نيست).

خـود   دار را كسي به طعام فرا خوانـد ميزبـان را از روزة   * سنت است كه هرگاه روزه
مطلع كند و برايش دعاي خير كند، و اگر روزه نداشت دعوتش را اجابت كند و از طعـام  

 او ميل نمايد.
ترين شب سال است و زمان آن در ده شـب آخـر مـاه رمضـان      * شب قدر با فضيلت

محصور شده و شبي كه بيش از ديگر شبها مورد تأكيد قرار گرفته و گفته شـده آن شـب،   
باشد. عمل صالحي كه در اين شـب انجـام    ت و هفتم اين ماه ميشب قدر است شب بيس

گيـرد.   گيرد بهتر از عمل صالحي است كه در هـزار مـاه (غيـر ايـن شـب) انجـام مـي        مي
هايي براي شب قدر تعيين گشته كه عبارتند از اينكـه: خورشـيد در صـبح آن شـب      نشانه

هـواي آن شـب نيـز مطبـوع و      كند و اشعة زيادي نـدارد و  تقريباً مايل به سفيد طلوع مي

                                                           
 أمحد.» الزورِ والْعملَ بِه فَلَيس للَّه حاجةٌ في أَنْ يدع طَعامه وشرابه من لَم يدع قَولَ« -1
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باشد. جه بسا مسلماني اين شب را باز يابد ولي او خود به اين مسأله پي نبـرد.   معتدل مي
مطلوب آن است كه شخص مسلمان در تمامي ماه رمضان در عبادت بكوشد و بخصوص 
ده شب آخر ماه رمضان را به عبادت اختصاص دهد و مسلمان بايد تالش كند تا سـرحد  

ر هيچ يك از شبهاي رمضان عبادت (و نمـاز شـب) را تـرك نكنـد و اگـر نمـاز       امكان د
خواند تا پايان نماز امام را همراهي كند تا همين براي او در زمرة  تراويح را با جماعت مي

 نماز شب محسوب گردد.
* اگر كسي نيت روزة نفلي نموده سنت است كه آن روزه را به پايان رساند ولي اتمام 

اش را باطل نمود نيز بر او حرجي نيست و الزم  واجب نيست و اگر عمداً روزهآن بر وي 
 نيست قضاي آن را بياورد.

 اعتكاف

اعتكاف عبارتست از اينكه مسلماني عاقل در مسجد به منظور عبادت بيتوته كند و به  
د مسجد ملتزم گردد. شرايطي كه براي معتكف در نظر گرفته شده عبارتند از اينكه وي باي

از حدث اكبر (جنابـت و...) پـاك باشـد و بجـز مواقـع ضـرورت مثـل قضـاي حاجـت          
(دستشويي رفتن) و غسل واجب و... از مسجد خارج نگردد. اگر معتكفي بدون ضرورت 

 گردد. از مسجد خارج گردد يا با زنش همبتسري كند اعتكافش باطل مي
ه روز آخـر مـاه   اعتكاف در هر زمان سنت است و در مـاه رمضـان و بخصـوص در د   

رمضان بدان تأكيد فراوان شده است. كمترين مدت تعيين شده براي اعتكاف يك سـاعت  
روز كمتر نباشد. زن جز با رضايت همسرش حـق   است و مستحب است كه از يك شبانه

شـود وقـت خـود را در عبـادت و      اعتكاف ندارد و سنت است كه هر كسي معتكف مـي 
از زياده پرداختن به مباحات پرهيز نمايد و همين طـور  اطاعت فرامين الهي سپري كند و 

 از كارهاي بيهوده و لغو نيز اجتناب.



 
 
 

 

 حج و عمره

گذراندن يك حج و يك عمره در عمر واجب اسـت. شـروط وجـوب حـج و عمـره      
 عبارتند از:

 ) اسالم.1
 ) عقل. 2
 ) بلوغ (رسيدن به سن بلوغ).3
 ) آزادبودن. 4
 اي كه زاد و توشة سفر حج را دارا باشد.  به گونه ) داشتن استطاعت و توانايي5

براي زني كه قصد حج رفتن دارد شرط ششمي نيز در نظر گرفته شده و آن اينكه بايد 
از محارم او كسي او را در اين سفر همراهي كند. البته حج كردن زن بدون محرم صـحيح  

 ود.ش كار مي گنهمرتكب امر حرامى شده و است ولي زن با اين كار 
انگاري و كوتاهي كرد كه قبل از رفتن به سفر حج  اگر كسي در حج كردن آنقدر سهل

از دنيا رفت، به مقدار هزينه يك سفر حج و عمره از مال او كه باقي مانده كنـار گذاشـته   
 شود (تا براي حج و عمره او مصرف شود). مي

درست ها  آن د حجاي حج كر حج كافر و ديوانه درست نيست، ولي اگر كودك يا برده
، و وقتى كودك بـه سـن   تواند جاى حج االسالم (حج فرض) قرار گيرد است اما اين نمي

بضاعتي پول قرض كرد و با آن حج  . اگر فقير و بيبلوغ رسيد بايد حج فرض را بجا آورد
 گزارد حجش درست است.

نيابت از  اگر شخصي در حاليكه حج بر او فرض شده اما به اداي آن نپرداخته است به
شـود و (حـج انجـام     كسي ديگر به حج برود حجي كه گزارده براي خود او محسوب مي

 گيرد). شده به كسي كه او را نايب قرار داده تعلق نمي
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 احرام

كسي كه قصد احرام بستن دارد سنت است كه غسل كند، و به نظافت و خوشبوكردن 
د، و با دو تكه پارچة سفيد، يكي به خود بپردازد، و از پوشيدن لباس دوخته شده پرهيز كن

: عنوان شلوار و ديگري به عنوان ردا و پيراهن خود را بپوشاند و آنگاه احرام بسته بگويد

(لبيك اللهم
19F

و ابتدا عمره، و بعد حج، و يا اول حج، و  عمرة، أو حجاً، أو حجاً وعمرة. )1
م حج او شود بر اوست كه آنگاه عمره را به جا آورد. اگر ترس دارد كه چيزي مانع انجا

(فإن حبسين حابس فمحلّي حيث حبستين: اين عبارت را بخواند
20F

2(. 
ـ   ران و شخص حاجي مختار است هر يك از مناسك سه گانه شامل حج تمتع، حـج ق

انجام دهد ولي بهتر آن است كه قصـد حـج تمتـع نمايـد و آن      ،حج إِفراد را كه خواست
براي عمره احرام بندد و آنگاه از احـرام عمـره خـارج    عبارتست از اينكه در ماههاي حج 

گردد و سپس براي اداي حج فرض در همان سال احرام بندد. افراد آن است كه تنها براي 
حج احرام بندد، و نوع قران آن است كه براي عمره و حج هماهنگ احرام بنـدد يـا ابتـدا    

حـج را نيـز در عمـرة خـود      براي اداي عمره احرام بندد و قبل از شروع به طواف عمـره 
 داخل گرداند.

                                                           
گويد منظور اين اسـت كـه او بـا خـداي      لبيك به معني اجابت و پاسخ است و وقتي حاجي لبيك مي -1

 بندد تمام دستورات و فرامين الهي را انجام دهد. خويش پيمان مي
شود و هر جا مانعي بـراي وي پـيش آيـد همانجـا      اين عبارت كاستيهاي كارش جبران مي با خواندن -2

 تحليل وي خواهد بود.
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هر گاه شخصي كه ارادة حج دارد بر مركب خويش قرار گرفت بايد كه اين عبارت را 
لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك بخواند: 

(لك
21F

1(. 
ين مسـتحب اسـت   مستحب است كه مردان اين دعا را با صداي بلند بخوانند و همچن

 هم مرد و هم زن حاجي به كثرت اين دعا را تكرار كنند.

 آنچه در هنگام احرام ممنوع است:
 نُه چيز در هنگام احرام ممنوع است كه عبارتند از: 

 ) تراشيدن يا كندن مو از بدن. 1
 ) كوتاه كردن ناخن.2
ري نيافت تا خود ) پوشيدن لباس دوخته شده براي مردان. البته اگر شخص محرِم ازا3

تواند از شلوار استفاده كند. و همچنين اگر كفش نيافت (كفش مخصـوص   را بپوشاند. مي
 اي نيز بر او واجب نخواهد شد. تواند از موزه استفاده كند و فديه احرام) مي

 ) پوشيدن سر براي مردان.4
 ) استفاده از عطر و خوشبويي بر روي بدن يا لباس.5
 حيواني كه وحشي و در عين حال مباح است. ) شكاركردن و كشتن6
 اي ندارد. ) بستن عقد نكاح. البته اين امر حرام است ولي فديه 7
) لمس كردن اعضاي همسر غير از شرمگاه از روي شـهوت. ايـن امـر فديـه دارد و     8

 د.باش ميفدية آن يك گوسفند يا سه روز روزه گرفتن يا طعام دادن به شش مسكين 

                                                           
ها و اداي فرامين تو) در بارگاه تو حاضرم، حاضـرم و هـيچ شـريكي     بار خدايا! (براي اجابت خواسته -1

نعمتهـا از آن تـو    براي تو نيست، به درگاه تو حاضرم، شايسته تمام حمـد و خوبيهـا هسـتي و تمـام    
 كني و براي تو هيچ شريك و همتايي وجود ندارد. هستند (و در تمام كاينات) تنها تو فرمانروائي مي
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(ن. اگر جماع كردن قبل از تحليل اول) مجامعت كرد9
22F

صـورت گيـرد حـج شـخص     )1
گردد آن را كامل كند، و در سال آينده قضاي آن را بياورد.  فاسد شده و بر وي واجب مي

در ضمن بايد شتري (جمل) را قرباني كند و گوشت آن را ميان فقراي مكه تقسـيم كنـد.   
شود ولـي بـر او    ش فاسد نمياما چنانچه مجامعت پس از تحليل اول صورت گرفت حج

اش فاسـد   شود كه شتري قرباني نمايد. اگر كسي در عمره مجامعت كند عمـره  واجب مي
گردد و بر اوست كه گوسفندي را قرباني كنـد و در ضـمن قضـاي آن عمـره را بعـداً       مي

گردد. زن نيز در  بياورد. الزم به ذكر است حج و عمره با عملي غير از مجامعت باطل نمي
كام فوق چون مرد است و فقط وجـه تفـاوت او در احكـام بـا مـرد آن اسـت كـه او        اح
 تواند لباس دوخته شده بپوشد اما حق پوشيدن دستكش، نقاب و روبند را ندارد. مي

 فديه

 فديه بر دو نوع است: 

 ) فديه اختياري:1
ل عطـر و  اي است كه بر اثر تراشيدن و كندن مو يا استفاده از خوشبويي (مث و آن فديه

صابون و...)؛ يا كوتاه كردن ناخن، تراشيدن موي سر و يا پوشيدن لباس دوختـه، بـر ذمـة    
گردد كه در اين نوع فديه حاجي مختار است يا سه روز روزه بگيرد، يـا شـش    حاجي مي

) مسكين را طعام دهد [و بر اوست كه براي هر مسكين مقدار يك كيلو و نيم به عنوان 6(
د] يا گوسفندي را ذبح كند. و جزاي صـيد ايـن اسـت كـه در صـورت      طعام در نظر گير

 وجود همانند آن صيد فديه دهد و در صورت نبود همانند آن قيمتش را بپردازد.
 
 
 

                                                           
 اند. آن را تحليل كوچك نيز ناميده -1
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 ي ترتيبي ) فديه2
باشد. (در اين نوع فديه، بايد به  ي جماع [شتر] مي ي متمتع و قارن [گوسفند] و فديه فديه

متع، قارن يا جمـاع) داده شـود و) در صـورت عـدم توانـايي      ي هر كدام (مت ترتيب فديه
بايستي سه روز در ايام حج و هفت روز نيز پس از بازگشت از سفر حج را روزه بگيـرد.  

 هدي (قرباني) يا إطعام صرفاً براي استفادة فقيران حرم بايد صورت گيرد.

 دخول در مكه ازپس 

(ر مسجد الحرام دعاي مأثوروقتي حاجي به مكه وارد شد هنگام داخل شدن د
23F

را كه  )1
گردد. سپس  خواند و وارد مسجد الحرام مي خوانند مي هنگام داخل شدن در مسجد مي

دهد و اگر قصد حج إِفراد يا قران دارد  اگر قصد حج تمتع نموده طواف عمره را انجام مي
ست راستش دهد. آنگاه رداي (جامة احرام) خود را از زير د طواف قدوم را انجام مي

اندازد و از مقابل حجراالسود طواف خود را  گذرانده دو طرف ردا را بر شانة چپش مي
بوسد و اگر خواست تنها به اشاره كردن  كند و مي آغاز كرده و سنگ را استالم (لمس) مي

خواند. اين كار  به آن اكتفا كرده و همزمان با اشاره به سوي آن بسم اهللا و اهللا اكبر را مي
دهد و هفت  هر دور طواف بايد انجام گيرد. بعد خانة خدا را سمت چپش قرار ميدر 

كند. الزم به ذكر است سه دور اول از طواف حتي المقدور بايد  مرتبه دور آن طواف مي
باگامهاي كوتاه اما با سرعت و تندي انجام پذيرد اما چهار دور آخر آن همچون راه رفتن 

كننده برابر ركن يماني قرار گرفت بر اوست كه اگر  طواف گيرد. هرگاه عادي انجام مي
توانست (و مجال براي او فراهم شد) ركن را لمس كند و در ميان دو ركن اين دعا را 

(ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب الناربخواند: 
24F

2(. 

                                                           
 بار خدايا درهاي رحمتت بر من بگشاي. (مترجم) اللهم افتح يل ابواب رمحتک. -1
 نيكي عنايت كن و از عذاب آخرت ما را رهايي بخش. بار خدايا در دنيا و آخرت به ما خير و -2
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يي را كه خود تواند هر دعا دهد مي كننده در هر دور طوافي كه انجام مي طواف
خواهد بكند و آنگاه در صورت امكان بايد دو ركعت نماز پشت مقام ابراهيم ادا كند  مي

ودر ركعت اول آن سورة كافرون و در ركعت دوم سورة اخالص را بخواند. بعد از آب 
زمزم هر چه بيشتر بنوشد و سپس به سمت حجر االسود رفته اگر توانست آن را لمس 

كند، و  تيسر شد نزد ملتزم [بين حجر االسود و درب خانه خدا] دعا ميكند و آنگاه اگر م
و سپس  )25F1(،أبدأ مبا بدأ اهللا بهگويد:  رود و مي بعد به سوي كوه صفا رفته و بر آن باال مي

   ﴿ كند كه: اين آية قرآن را قرائت مي                 

                               ﴾ 

نمايد و  گويد و بعد روي به قبله مي مي» ال إله إالَّ اهللاA آنگاه تكبير گفته و .)26F2()١٥٨(البقرة:
آيد و به سوي پرچم سبز رنگ  و سپس پايين ميكند  برد و دعا مي دستهاي خود را باال مي

رود و بعد از آن پرچم به  شود. و بين دو پرچم (عالمت) سبز رنگ با شتابان مي روانه مي
دهد تا به مروه برسد. در مروه هر آنچه را كه در صفا انجام داد، انجام  قدم زدن ادامه مي

كند. اين سعى به  بار را كامل مي كند و هفت مي ىدهد و آنگاه پايين آمده شروع به سع مي
كننده ميان صفا و مروه سعى اولش را از صفا به سمت  سعىگيرد كه  اين نحو انجام مي

دهد، و تا كامل  كند، و سعى دوم را از سمت مروه به طرف صفا انجام مي مروه شروع مي
تراشد.  يدهد. سپس موهاي خود را كوتاه كرده يا م شدن هفت سعى اين كار را ادامه مي

البته تراشيدن بهتر است ولي در عمرة متمتع چون حجي را پس از عمره در پيش دارد 
تراشيدن اولويت ندارد. كسي كه قصد حج قران يا إِفراد دارد تا در روز عيد، جمرة عقبه 

                                                           
 كنيم. با همان چه خدا با آن آغاز نموده آغاز مي -1
همانا صفا و مروه از شعارها (پرستشگاههاي) خدا است پس كسي كه حج بيت كند يا عمره بـه جـا    -2

ا خدا سپاسـگزار  ها طواف كند و كسي كه خواستار نكويي شود همان آورد بر او باكي نيست كه بر آن
 داناست.
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شود. حكم زن در احكام مذكور چون مرد است  را نزند پس از طواف قدوم تحليل نمي
اف و سعي بين صفا و مروه چون مردان كه با حالتي خاص راه جز اينكه زن در طو

 رود. (حالتي است بين راه رفتن و دويدن). روند راه نمي مي

 چگونگي حج كردن

در روز ترويه (روز هشتم) چنانچه از احرام بيرون آمده باشد از منزل خود در مكه  
آنجا بيتوته كند و آنگاه  شود تا شب نهم را در روانه مي» منيAبندد و به سوي احرام مي

شود و نماز ظهر و عصر خود را  زماني كه خورشيد روز نهم طلوع كرد روانه عرفات مي
شود جز وادي  كند. تمامي عرفات موقف محسوب مي در اين مكان قصر و جمع مي
هو على ه، له امللك وله احلمد وال إله إال اهللا وحده ال شريك ل«[عرَنه]. در اين ميان بايد مقولة 

. را به كثرت تكرار كند و در دعا و توبه و توجه به خداوند بكوشد. )27F1(»كل شيء قدير
هنگام غروب خورشيد بايد با آرامي اين ديار را به سوي مزدلفه ترك گويد و تلبيه گويان 
[لبيك گويان] و در حاليكه به ذكر خداوند مشغول است مسير عرفات تا مزدلفه را با 

پيمايد و زماني كه به مزدلفه رسيد نماز مغرب و عشاء را در اين مكان آرامي و وقار ب
نمايد. بعد نماز صبح را در اول وقت ادا  (شب ماندن)قصر و جمع كند و همان جا بيتوته

كند و در عبادتگاه خود مشغول گردد تا روز آشكار شود. سپس قبل از طلوع خورشيد آن 
رسيد، در حد توان سرعت گيرد تا  »محسر«مكان را ترك گويد و زماني كه به وادي

برسد. سپس جمرة عقبه را بزند، به اين ترتيب كه هفت سنگريزه (قطعه سنگ)  »مني«به
را به سمت محوطة مربوطه پرتاب كند. كسي كه جمرة عقبه  ـدر حد بين نخود و فندق 

ويش را نيز در كند تكبير بگويد و دستهاي خ زند بايد همراه هر سنگريزه كه پرتاب مي مي
هنگام زدن باال بگيرد. ضروريست كه قطعه سنگها در همان محوطة مربوطه (كه حوض 

                                                           
نيست خدايي جز خداوند يگانه و براي او همتايي وجود نـدارد. پادشـاهي و سـتايش تنهـا مخـتص       -1

 اوست و او بر همه چيز قادر و تواناست.
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مانند است) بيافتد هر چند به شاخص و نماد تعيين شده اصابت نكند. [آنگاه كه رمي 
كند و سرش را  يابد]. سپس قرباني مي جمرات شروع گرديد ديگر تلبيه گفتن پايان مي

هر چند تراشيدن افضل و بهتر است. با انجام رمي جمرات همه چيز بر  تراشد كوتاه يا مي
(گردد جز زنان و اين همان تحليل اول حاجي حالل مي

28F

است كه از آن ياد كرديم. سپس  )1
يابد]  به مكه رفته و در آنجا به طواف افاضه [طواف واجبي كه حج با آن پايان مي

پردازد. همچنين  به سعي بين صفا و مروه مي پردازد و آنگاه چنانچه حج او تمتع بوده مي
اگر كسي قبالً همراه طواف قدوم به سعي صفا و مروه نپرداخته است اكنون وقت آن 
است كه آن را انجام دهد. با انجام اين سعي همه چيز حتي (همبستري) با زنان نيز بر 

گردد و  بر مي »مني«گويند. سپس به  دوم)گردد و اين را تحليل ثاني ( حاجي حالل مي
كند و در آنجا بعد از زوال هر روز رمي  وجوباً (الزاما) شبهايي را در آن مكان بيتوته مي

كند.  دهد و در هر مرحله هفت سنگريزه را پرتاب مي جمرات (زدن سنگريزه) را انجام مي
نحوة پرتاب سنگريزه (جمرات) به اين ترتيب است كه ابتدا در جمرة اولي هفت 

شود  كند، و آنگاه جلوتر رفته و پس از برداشتن چند گام متوقف مي ا پرتاب ميسنگريزه ر
پردازد. آنگاه به قسمت مياني (وسطي) رفته چون جمرة اولي  مي و دعا و به ذكر الهي

پردازد، و بعد جمرة عقبه را  مي و دعا دهد و پس آن به ذكر خدا رمي جمرات را انجام مي
كند. روز دوم نيز همين كار را تكرار  ن مرحله توقف نميدهد و ديگر در اي انجام مي

تعجيل كند بر اوست كه قبل از  »مني«كند. اگر حاجي دوست داشت تا در خروج از  مي
غروب آفتاب از آن مكان خارج گردد، و اگر خورشيد روز دوازدهم غروب كرد و او 

ند و رمي جمرات را ست كه در همانجا شب را صبح كواجب ا بود بر او »نيم«هنوز در
در فرداي آن روز نيز انجام دهد. اما اگر او قصد خروج كرده باشد ولي ازدحام مردم مانع 

تواند پس از غروب آفتاب نيز آنجا را ترك گويد و  گشته باشد مي »مني«خروج او از

                                                           
منظور از تحليل اول همان زماني است كـه همـه چيـز جـز همبسـتري بـا زنـان بـر حـاجي حـالل            -1

 گردد.(مترجم). مي
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اشكالي بر او مترتّب نخواهد بود. حكم براي شخصي كه قصد حج قران دارد مانند كسي 
 كه قصد حج إِفراد دارد جز اينكه بر او واجب است كه چون متمتع بايد قرباني كند.است 

آنگاه كه حاجي ارادة سفر به سوي اهل و عيال خود نمود بر اوست كه تا طواف وداع 
را انجام نداده از مكه خارج نگردد. اين طواف آخرين عهدي است كه او با صاحب خانه 

 بندد.  مي
گـردد. اگـر كسـي     اف وداع از ذمة زن حايض و نفساء ساقط ميالزم به ذكر است طو

پس از طواف وداع به تجارتي مشغول شد بايد دوباره اين طواف را از انجام دهد، اما اگر 
كسي قبل از انجام طواف وداع از آن مكان خارج گرديد اگر نزديك بـود بايـد برگـردد و    

ده بود بر او واجب است كه براي جبران اين طواف را به جا آورد، ولي اگر از آنجا دور ش
 .آن قرباني كند
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 ركان چهارگانه حجا

 نمايد.  ) احرام بستن كه در آن نيت دخول در منسك مي1
 ) وقوف در عرفه.2
 ) طواف زيارت (يا افاضه).3
 ) سعي حج.4

 واجبات هفتگانه حج
 ) احرام بستن از ميقات. 1
 ) وقوف در عرفه تا هنگام شب.2
 ) بيتوته كردن در مزدلفه يا بعد از نيمه شب. 3
 در شبهاي ايام تشريق.  »نيم«) بيتوته در 4
 ) رمي جمرات.  5
 ) كوتاه كردن يا تراشيدن مو. 6
 ) طواف وداع.7

 اركان سه گانه عمره
 ) سعي عمره.3) طواف عمره. 2) احرام بستن. 1

 واجبات عمره
 ) كوتاه كردن يا تراشيدن مو.2) احرام بستن از ميقات. 1

گردد (لذا انجام هر يك  امل نمي* هيچ يك از مناسك حج بدون انجام اركان مذكور ك
از اركان ضروريست) چنانچه كسي واجبي را ترك كند بر اوست كه قرباني كند (و دم بر 

 گردد). او واجب مي
اي چون  اما اگر سنتي از سنتهاي حج را ترك گويد چيزي بر او نخواهد بود (و جريمه

 قرباني و... را متحمل نخواهد گرديد).
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 شروط طواف

 طواف بدور كعبه سيزده شرط الزم است، اين شرايط عبارتند از؛ براي صحت
 ) اسالم داشتن.1
 ) دارابودن عقل.2
 ) نيت مشخص و معين.3
 ) داخل شدن وقت طواف.4
 ) پوشيدن عورت در حد توان.5
 باشد.  وضويي و حدث. البته كودك از اين قاعده مستثني مي ) پاكي از بي6
 ) تكميل هفت دور بطور يقيني.7
) قراردادن كعبه در سمت چپ خود. بديهيست آنچه اشتباه انجام داده را بايـد اعـاده   8
 كند.
 ) عدم رجوع از رفتن خود. 9

تواند بـر چـرخ يـا... سـوار      ) راه رفتن براي كسي كه توانايي آن را دارد(معذور مي10
 شود). 
 ) پي در پي انجام دادن دورهاي طواف.11
 حرام صورت گيرد.) طواف بايد داخل مسجد ال12
 ) طواف بايستي از كنار حجر االسود شروع گردد.13

 هاي طواف سنت
 سنتهاي طواف عبارتند از: 

 لمس كردن حجر االسود و بوسيدن آن. ) 1
 .) گفتن تكبير در جوار اين سنگ2
 . استالم و لمس ركن يماني) 3
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مهاي كوتاه حركت رعايت طريقة راه رفتن كه در برخي مواضع بايد سريع اما با گا) 4
 . كند و در مواقع ديگر بصورت عادي راه برود و...

 . دعاكردن و ذكركردن در اثناي طواف) 5
 .هر چه نزديكتر قرار گرفتن نسبت به خانه خدا در اثناي طواف) 6
خواندن دو ركعت نماز پشت مقام ابراهيم. همچنين در هنگام طواف سـنت اسـت   ) 7

اي كـه كتـف راسـت او     راست بر شانه چپ اندازد به گونـه كه رداي خود را از زير بغل 
 باشد. برهنه بماند اين فقط در طواف قدوم و طواف افاضه و طواف عمره مي

 گانة سعي (بين صفا و مروه) شروط نه 
 . اسالم) 1
 . عقل) 2
 .نيت) 3
 . پي درپي انجام دادن) 4
 راه رفتن براي كسي كه توانايي دارد.) 5
 . تبه (رفت و برگشت ميان صفا و مروه)تكميل هفت مر) 6
(*استيعاب) 7

29F

 .صفا و مروه )1
 سعي پس از طواف صحيح صورت گيرد.) 8
) طوري سعي را انجام دهد كه شروع سعي از صفا بـه سـوى مـروه يـك شـوط، و      9

 شروع آن از مروه به صفا شوط دوم باشد.
 

 

                                                           
 دان معني است كه فضاي ميان صفا و مروه را بطور كامل بپيمايد. (مترجم)* استيعاب ب -1
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 هاي سعي سنت
 سنتهاي سعي عبارتند از:

 وضويي (حدث).  ) پاكي از نجاست و بي1
 ) پوشيدن عورت.2
 ) دعاكردن و ذكر گفتن در اثناي طواف. 3
) رعايت طريقه رفتن در سعي كه برخي جاها بايد سريع و برخي مواضـع بايـد آرام   4

(حركت كند
30F

1( . 
 ) باال رفتن بر تپة صفا و مروه. 5
 ) پي در پي انجام دادن سعي پس از طواف و رعايت مواالت بين اين دو.6

 كته:ن 
اگر كسي رمي (زدن سنگ به موضع مشخص) روزي را به تأخير اندازد هـر چنـد آن   

ها را به اواخر ايـام تشـريق موكـول كنـد، جـايز       روز، روز قرباني (نحر) باشد تمامي رمي
 است اما بهتر است هر رمي در همان روزي كه بدان اختصاص يافته انجام پذيرد.

 قرباني

، و وقتي روز دهم ذي الحجه فرا رسيد كسي كـه اراده  قرباني كردن سنت مؤكده است
قرباني دارد حق كندن مو يا پوست يا كوتاه كـردن نـاخن را تـا قربـاني نكـرده، نخواهـد       

 داشت.

 عقيقه
عقيقه سنت است و اگر فرزند پسر بود دو گوسفند و اگر دختر بود يك گوسفند بايـد  

فتم از والدت فرزند صورت گيرد. ذبح كرده شود. مستحب است كه اين گونه ذبح روز ه

                                                           
 در فارسي بدان هروله نيز گويند. (مترجم) -1



  
 173 حج و عمره

 

 

همچنين سنت است كه چنانچه فرزنـد پسـر بـود موهـاي سـرش را بتراشـند و همـوزن        
 موهايش نقره صدقه بدهند.



 
 
 

 

 متفرقات

بر وي ها  آن كه در هفت مرحله با انسان پيكار كند تا در يكي از كند مي * شيطان تالش
فر و شرك مبتال كند، و اگر نتوانست سعي كند انسان را به ك پيروز شود. او ابتدا تالش مي

و يارانش باز  صكند وي را دچار بدعت در اعتقاد نموده و او را از پيروي رسول اهللا  مي
كند او را دچار گناهان كبيره  دارد. اگر در اين مرحله نيز بر او پيروز نشود، تالش مي

هان صغيره او را دچار كند، و كند به گنا نمايد، و اگر در اين مرحله ناكام بماند، سعي مي
كند تا آنقدر انسان را به انجام  در صورت ناكامي در اين مرحله نيز شيطان تالش مي

مباحات (كارهاي غيرديني اما جايز) مشغول كند (كه وي را از عبادت باز دارد). در 
كند با مشغول  مرحلة آخر وقتي كه شيطان در مراحل ششگانة فوق نااميد شد سعي مي

ردن انسان به عباداتي كه از فضيلت كمتري برخوردار است او را از عبادات پرفضيلت ك
 كه اجر فراوان دارد باز دارد.

* گناهان و بديها با اموري چون توبة صـادقه، اسـتغفار، كارهـاي نيكـو انجـام دادن،      
امـا  گـردد.    مبتالشدن به باليا و مصائب، صدقه دادن و دعا براي ديگران محو و زايل مي

چنانچه گناهي باقي بماند و در دنيا مورد آمرزش قرار نگيرد گنهكار در قبر يا روز قيامت 
شود تا زماني كه از گناه پـاك گـردد. سـپس اگـر گناهكـار       يا در جهنم الهي مجازات مي

كند و چنانچه كافر، منافق يـا مشـرك    موحد و يكتاپرست بوده باشد به بهشت راه پيدا مي
 ماند. ي هميشه در جهنم باقي مي بوده باشد برا

 آثار گناه و معصيت بر انسان:
 نمايد. ) ايجاد وحشت و ظلمت در قلب مي1
 گرداند. ) قلب را مريض و خوار مي2
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 شود. ) ميان دل و خداوند حايل مي3

 آثار آن بر دين:
گذارد و باعث محروم شدن انسانها از اطاعت خداونـدي و   بر دين نيز چنان آثاري مي

و فرشـتگان و   صين طور محروم شدن انسان از مشمول شدن در دعاي رسول خدا هم
 گردد.  مؤمنان مي

 آثار آن بر رزق انسان:
باعث محروم ماندن از رزق، و همچنين موجب زايل شـدن نعمـت (خداونـدي) و از    

 شود. بين رفتن بركت در مال مي

 آثار آن بر فرد:
 كند. بركت عمر را زايل مي

 گردد. ندگي سخت و دشوار (با كمبود رزق و...) عايد او مي) معيشت و ز1
 گردد. ) كارها بر وي مشكل مي2

 آثار آن بر اعمال:
 گردد. باعث عدم قبولي عبادات و طاعات مي

  آثار آن بر جامعه:
 شود. ) باعث از بين رفتن امنيت مي1
 شود. ) موجب گراني مي2
 گردد. ي) باعث مسلط شدن حكام (ناعادل) و دشمنان م3
 شود باران رحمت الهي منقطع گردد و... ) موجب مي4
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ترديـد بـا    آرامش دل و شادابي و از بين رفتن غم و اندوه را همگان آرزومندنـد و بـي  
گردد. براي حصول اين آرامش  حصول اين موارد است كه زندگي نيكو و سالم محقق مي
جز براي شخص مؤمن و موحد  و سرور اسبابي ديني، طبيعي و عملي وجود دارد كه البته

 توان به موارد ذيل اشاره كرد: مقدور نيست. از آن جلمه مي

 ) ايمان به خدا.1
 ) انجام اوامر الهي و اجتناب از آنچه ما را نهي فرموده است.2
) نيكي كردن با خلق خدا (شامل انسان و...) در گفتار و كردا و انجام انواع معروفات 3

 ها).   (نيكي
 ال به كارها يا دانشهاي سودمند ديني يا دنيوي. ) اشتغ4
) عدم تفكر به كارهايي كه در آينده انجام خواهد گرفت يا كارهايي كـه در گذشـته   5

 انجام گرفته است، بلكه مشغول شدن به تفكر در مورد حال و كارهاي روزانه. 
 ) زياده ذكر كردن خداوند (و مشغول شدن به گفتن اسما و صفات او) . 6
 ي ظاهري و باطني الهي. نعمتها) سخن گفتن و بازگو كردن 7
تـري از مـا قـرار دارد و عـدم      ) نگريستن به كسي كه از لحاظ دنيوي در سطح پايين8

 نگريستن به آنكه در امور دنيوي بر ما سبقت جسته است. 
آفريند و حصول اسبابي كـه شـادي و    ) از بين بردن آنچه براي انسان غم و اندوه مي9

 آورد.  سرور را براي ما به ارمغان مي
با آن براي ازالة هم و اندوه  ص) التجا وپناه بردن به خدا بدانچه رسول اهللا 10

ما أَصاب أَحدا قَطُّ هم «فرمايد:  كه مي صجست. مانند اين فرمودة رسول اهللا  استعانت مي
ابو كدبي عإِن منٌ فَقَالَ: اللَّهزال حو يلٌ فدع ككْمح ياضٍ فم كدي بِيتياصن كتأَم نابو كدبع ن

هلْتزأَن أَو كلْقخ نا مدأَح هتلَّمع أَو كفْسن بِه تيمس لَك ومٍ هبِكُلِّ اس أَلُكأَس كاؤقَض  ابِكتي كف
مِ الْغيبِ عندك أَنْ تجعلَ الْقُرآنَ ربِيع قَلْبِي ونور صدرِي وجالَء حزنِي وذَهاب أَو استأْثَرت بِه في علْ

 ».همي. إِال أَذهب اللَّه همه وحزنه وأَبدلَه مكَانه فَرحا
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بندة تو و هر آنكسي را كه حزن يا اندوهي بر وي وارد شود و او بگويد: بار خدايا من 
ام (سرنوشـتم و...) در   فرزند (زن و مردي هستم كه) آندو نيز بندة تو هستند. موي پيشاني

دست توست و هر آنچه حكم فرمايي در من نافذ و هر آنچه در مورد من قضـاوت كنـي   
اي و هـر   جز عدل نخواهد بود. تو را با تمام اسمايي كه خود خويشتن را بدان اسم ناميده

اي يا آن را در كتاب خويش نازل  آن را به مخلوقي از مخلوقات خود آموختهآن اسمي كه 
اي از تو  اي و يا اسمي كه در علم غيبي كه تنها تو بدان واقفي براي خويش برگزيده نموده

خواهم كه قرآن را بهار قلب و نور سينه و جالي اندوهم قرار دهي و با آن هم و غمم  مي
 ».را زايل فرمايي

برد و در عوض، سرور و شادي را بر وي  تمامي حزن و اندوه او را از بين ميخداوند 
 دارد. ارزاني مي

 : دواي قلب پنج چيز است كه عبارتند از: فرمايد مي »رحمه اهللا«* ابراهيم الخواص

 ) تالوت قرآن با تدبر در مفهوم و معاني آن.1
 ) خالي نگهداشتن شكم (كم خوردن). 2
 راي عبادت.داري ب زنده ) شب3
 ) تضرّع و زاري هنگام سحر دربارگاه خداوندي.4
 ) همنشيني با صالحان و نيكوكاران.5

غير از نمازهاي فرضي دوازده ركعت نماز سنت  ص* ثابت شده است كه رسول اهللا 
 اند كه عبارتند از؛  آورده نيز به جا مي

 ) دو ركعت قبل از فرض صبح.1
 ) چهار ركعت قبل از فرض ظهر.2 
 ) دو ركعت بعد از نماز فرض ظهر.3 
 ) دو ركعت بعد از فرض مغرب.4 
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 ) دو ركعت بعد از فرض عشاء.5 
عالوه بر نمازهاي سنت فـوق   صهمچنين بروايت صحيح نقل شده كه آن حضرت 

خواندنـد كـه    گويند، نيز نمازهاي نفلي ديگري را روزانـه مـي   ميها  آن كه سنن رواتب به
) دو ركعت بعد از اذان مغرب (و قبل از فرض 2ركعت قبل از ظهر. ) چهار 1عبارتند از ؛ 

 ) دو ركعت بعد از اداي نماز وتر بصورت نشسته.3مغرب). 
* چنانچه قاري قرآن از حفظ به تالوت قرآن بپردازد به خـاطر تـدبر و تفكـر (بـراي     

ه كسي درست خواندن) و بسيج دل و بينايي براي خواندن قرآن از ثواب بيشتري نسبت ب
. اما چنانچه موارد فوق (تدبر، تكفر شود ميبرخوردار  كند مي كه از روي مصحف تالوت

اي كه از روي مصـحف   كننده خواند با تالوت اي كه از حفظ قرآن مي كننده و...) در تالوت
از روي مصحف) از اجـر    كننده پردازد مساوي باشد مورد دوم (تالوت  به قرائت قرآن مي

 گردد. ري برخوردار ميو فضيلت بيشت

* نمازخواندن در اوقاتي كه نماز خواندن در آن وقتها ممنـوع و نهـي گرديـده جـايز     
 باشد. اين اوقات عبارتند از؛ نمي

 ) بعد از صبح تا هنگامي كه خورشيد به اندازه يك نيزه بر آيد (طلوع خورشيد). 1
 گيرد.  قرار مي ) هنگام زوال خورشيد يعني زماني كه خورشيد در وسط آسمان2
 ) بعد از نماز عصر تا غروب خورشيد. 3

 الزم به ذكر است گزاردن نمازهايي چون:
 ) تحيه المسجد.1
 ) دو ركعت طواف.2
 ) نماز نفل (سنت) صبح (كه دو ركعت است).3
 ) نماز جنازه.4
 ). شود مي) دو ركعت وضو (كه از آن به تحيه الوضوء هم ياد 5
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 كر. در اين اوقات جايز و بالمانع است.) سجدة تالوت و سجدة ش6
(در مدينه) داخل گرديد بر اوسـت كـه ابتـدا دو     ص* هرگاه كسي در مسجد النبي 

رفته پشت به قبلـه   صركعت تحيه المسجد بخواند، و سپس به جوار آرامگاه رسول اهللا 
بايستد و با چشـماني بسـته و بـا قلبـي سراسـر خشـوع و        صو رو به قبر آن حضرت 

بيند بگويد: السالم عليك يا رسول اهللا و اگر زياده بـر   ، گويي كه آن بزرگوار را ميخضوع
 بهتر است. )ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته...(اين بگويد 

السالم عليك يا أبابكر الصديق، آنگاه به اندازة يك ذراع به سمت راست رفته بگويد: 
(يهما وعن اإلسالم خرياًالسالم عليك يا عمر الفاروق، اللهم أجزمها عن نب

31F

. سپس رو به قبله )1
) را در سمت چپ خود قرار دهد و هر آنچه خود صكرده، و حجره(خانه پيامبر 

 خواهد دعا كند. مي
و همچنين آغـاز كـردن بـه    ها  آن * تبريك گفتن اعياد كفار و شركت در مجالس عيد

مسـلماني سـالم كـرد بـر      حرام است. اما اگر كافري بـر ها  آن سالم و اول سالم كردن بر
گـذار و كـافر    اوست كه با لفظ (عليكم) سالمش را پاسخ گويد. به پا خاستن براي بدعت

باشد. الزم به ذكر است بـه عيـادت    نيز حرام است و مصافحه كردن نيز با آنان مكروه مي
كفار رفتن و يا تعزيت و تسليت گفتن به آنان نيـز از جملـه محرمـات اسـت و فقـط در      

 كه مصلحتي شرعي اقتضاء كند اين امر جايز خواهد گرديد. صورتي

* ازدواج كردن براي كسي كه ميـل جنسـي و شـهوت دارد ولـي خـوف زنـا از وي       
رود سنت و براي كسي كه ميل جنسي و شهوت ندارد مباح، و براي كسي خوف زنـا   نمي

ن بـه زن  تـر اسـت. نگـاه كـرد     رود واجب، و حتي از رفتن حج براي او مقـدم  بر وي مي

                                                           
درود بر شما اي ابوبكر صديق و درود بر شما اي عمر فاروق؛ بار خدايا ايـن دو را از اسـالم و نبـي     -1

 ها پاداش خير ارزاني كن. آن
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نامحرم و همچنين نگريستن به زن مسن و پسر بچه با نظر شهوت و حتي نگـاه كـردن و   
 باشد. خلوت گزيدن با حيوان با ديد شهواني از محرمات مي

* پدر و مادر حق ندارند فرزند پسرشـان را مجبـور كننـد تـا بـا كسـي كـه او خـود         
از پدر و مادر واجـب نيسـت و    خواهد، ازدواج كند. در چنين مواردي اطاعت فرزند نمي

 اگر در اين مورد نافرماني پدر و مادر را بكند نافرمان نخواهد شد.
 * براي تحقّق ازدواج صحيح ميان يك زن و مرد پنج شرط الزم است كه عبارتند از؛

) تعيين زوجين. بنابراين جايز نخواهد بود كه ولي در حاليكه چند دختر دارد بگويد: 1
 م را به همسري تو دادم.يكي از دختران

 ) رضايت زوج (مرد) مكلف و بالغ و همچنين رضايت زوجه (زن) آزاده و عاقل.2
تواند خود را به همسري كسي در آورد و تا زماني هـم كـه    ) ولي: زن به تنهايي نمي3

 تواند دخترش را به ازدواج كسي در آورد. ولّي دختر موجود است كسي ديگر نمي
 از ازدواج دخترش با شخصي كه كفو و شايسته دختـر اوسـت ممانعـت    البته اگر ولي

 يابد. كند قاعدة فوق تغيير مي
 ترين افراد براي تزويج دختر به ترتيب عبارتند از؛ ترين و مستحق شايسته

 ) اولويت با پدر دختر و اگر نبود با پدر پدر (جد) و جد الجد و... است.1
ود اولويت با فرزند زن است، اگر فرزند داشـته  ) اگر از اولويت اول كسي موجود نب2

 هاي بعدي خواهد بود. باشد. بعد از او اولويت با پسر پسرش و همينطور تا نسل
 ) سپس اولويت با برادر تني است. 3
 باشد. ) بعد اولويت با برادر پدري او (كه پدرشان يكي و مادرشان متفاوت است) مي4
 و...) بعد فرزند برادر اولويت دارد 5
 ) شهادت: براي صحت ازدواج و عقد بايد دو مرد بالغ، عاقل و عادل گواهي دهند.1
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شـود شـامل    ) نبايد ميان زوجين (زن و مرد) عواملي كه باعث ممنوعيت ازدواج مـي 2
پيوند رضاعت و شيرخوارگي ميان زن و مرد يا قرابت نسبي و سـببي و ماننـد آن وجـود    

 داشته باشد.

 محرمات نكاح:
 اند.  گردد بر دو قسم بر يك مردم حرام ميها  آن ي كه ازدواجزنان

 عبارتند از:ها  آن گردد و الف: گروهي كه براي هميشه ازدواجشان بر وي حرام مي
) محارم نسبي وي شامل مادر، جده، و مادر جده تا آخـر، دختـر و دختـر فرزنـد و     1

ر خـواهر و دختـر دختـر    دختر دختر فرزند تا آخر، خواهر و دختر خـواهر و دختـر پسـ   
و دخترهـاي پسرهايشـان و دخترهـاي    ها  آن خواهر و دختر برادر بطور كلي و دخترهاي

 دخترانشان تا آخر و عمه و خاله تا آخر.
) محارم رضاعي وي كه حكم حرمت در آن حتي در نسـبت مصـاهره (سـببي) نيـز     2

داده شده در رضـاعت  چون محارم نسبي وي است (و هر آنچه در نَسب بر او حرام قرار 
 باشد). (خويشاوندى) نيز حرام مي

هاي وي و دختـران زن و دختـرانِ    ) محارم سببي وي كه عبارتند از: مادرِ زن و جده3
 دارند.  دخترانِ زن تا آخر و زناني كه با پدربزرگ و پدران او نسبت

 د:ان  بر دو قسمها  آن ند وباش ميب: گروهي كه تا زمان مشخصي بر وي حرام 
اند مثل خواهر زن (كـه جمـع دو     ) زناني كه به خاطر عدم جمع بر وي حرام گشته1

 خواهر در شريعت ممنوع قرار داده شده است).
وجود دارد مثل زنـي كـه شـوهر دارد ( و تـا     ها  آن ) زناني كه مانعي براي ازدواج با2

 ).شوهرش از وي جدا نگشته ازدواجش با ديگري ممنوع قرار داده شده است
* طالق دادن زن در هنگامي كه حيض يا نفاس است يـا در طُهـري كـه مـرد بـا وي      

. طـالق دادن بـدون ضـرورت    شـود  مـي مجامعت نموده است حرام است اما طالق واقع 
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گردد (و  باشد، اما چنانچه كسي از نكاح متضرر مي مكروه و در صورت ضرورت مباح مي
اشد. اطاعت از پدر و مادر براي طـالق دادن  ب برد) طالق براي وي سنت مي از آن رنج مي

 باشد. زن واجب نمي
دادن زنش را نمود بر او حرام است كه وي را بيش از يك طالق  اگر كسي قصد طالق

دهد. همچنين واجب است كه طالق در طهري (پاكى) انجام گيرد كه در آن طُهر (پـاكى)  
 مرد با زنش همبستر نشده باشد. 

زنش را طـالق دهـد بايسـتي او را يـك طـالق بدهـد و او را       خواهد  وقتي مردي مي
اش را بگذراند. بديهيست چنانچه زني طالق رجعـي داده شـود بـر او     واگذار كند تا عده

اش وي را  اش خارج گردد، يا اينكه شوهرش قبل از تمام شدن عده حرام است كه از خانه
گيرد و صرف نيت  اظ صورت ميخارج گرداند. الزم به ذكر است طالق تنها با نطق و الف

 براي وقوع طالق كافي نيست.
 گذرانند كه عبارتند از: هاي متفاوتي را مي عده: زنان عده

) چنانچه زني حامله باشد و همسرش فوت كند يا از وي طالق گيرد عده وي وضع 1
) زني كـه شـوهرش فـوت كنـد چهـار مـاه و ده روز عـده        2حمل (زايمان) خواهد بود. 

اش سـه حـيض    ) زني كه در حاليكه حايض بوده طالق داده شده است عده3گذراند.  مي
) زني كـه  4گردد.  باشد و پايان عدة وي طهري است كه پس از حيض سوم حاصل مي مي

 باشد. اش سه ماه مي شود عده حيض نمي
اگر زني طالق رجعي داده شده است واجب است همراه شـوهرش بـاقي بمانـد و در    

ر شوهر جايز است كه هر يك از مواضع زينت زن را كه خواست مشاهده كند يا اين اثنا ب
با وي خلوت گزيند، بدان اميد كه شايد خداوند قلبهاي آندو را مجدداً به هم پيوند دهـد  

شود. در اين نوع طالق (طالق رجعي)  و بديهيست پس از انقضاي عده اين حق سلب مي
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دم يا با وي همبستر شود رجوع صورت گرفته و در اگر زوج به زن بگويد به تو رجوع كر
 باشد. اين رجوع رضايت زن شرط نمي

 سوگواري:
اي سوگواري كند، مگر زوج و همسرش  بر زن حرام است كه بيش از سه روز بر مرده

كه واجب است مدت چهار ماه و ده روز برايش سوگوار باشد و در اين مدت از هر نـوع  
ز پوشيدن زيورآالت چون انگشتر و لباسـهاي زيبـا و جـذاب    زينت و آرايش بپرهيزد و ا

 مانند لباسهاي قرمز و زرد رنگ و عطرآگين كردن خود به زعفران اجتناب كند.
همين طور آرايش با حنا يا رنگ ديگر و سرمه كردن و همچنين آغشته كردن پوسـت  

 با روغنهاي معطر در اين زمان براي وي ناجايز است.
تواند ناخنهاي خود را كوتاه كند و موهاي زايد را از بدن  دت او ميبديهيست در اين م

زايل كند و همچنين غسل نمايد. الزم به ذكر است واجـب نيسـت كـه او حتمـاً در ايـام      
سوگواري خود لباس با رنگ معين مثل لباس سياه بپوشـد (بلكـه تنهـا بايـد از پوشـيدن      

اي  اش را در خانـه  شوهر مرده بايد عـده لباسهايي با رنگ شاد و جذاب اجتناب كند). زن 
بگذراند كه در زمان حيات شوهرش در آن سكني داشته است، بنابراين زن حق جا به جا 
كردن محل سكونت خود را ندارد و براي خارج شدن از خانه نيز تنها در مواقع ضرورت 

 تواند از آن خانه خارج شود. آن هم در هنگام روز مي

 رضاعت:
گـردد (يعنـي    گردد در رضاعت (شيرخوارى) نيز حرام مي سب حرام ميهر آنچه در ن

همان احكامي كه بر شير خوردن از مادر نسبي مترتـب اسـت بـر شـير خـوردن از مـادر       
 عبارتند از؛ها  آن رضاعي نيز مترتب است). البته براي تحقق رضاعت سه شرط الزم است.

 حاصل شده باشد نه غير از والدت. ) اينكه شير موجود و مورد استفاده بر اثر والدت1
 ) رضاعت و شير خوردن طفل در دو سال اول عمرش تحقق يافته باشد. 2
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) اينكه تعداد شيرخوردن طفل بطور يقيني پنج مرتبه يا بـيش از آن صـورت گرفتـه    3
 باشد.

آن را  شير خوردن به اين معني است كه طفل پستان در دهان بگيرد و پـس از چنـدي  
يهيست مراد از شير خوردن سير شدن و پرشدن شكم طفـل از شـير نخواهـد    رها كند. بد

بود، بلكه مراد صرف مكيدن مقدراي شير در هر مرتبه اسـت. بـا رضـاعت، نفقـه و ارث     
 شود. ثابت نمي

 قسم
 براي وجوب كفاره در قسم چهار شرط الزم است كه عبارتند از: 
ثل اينكه با زبان سوگند ياد كنـد و در  قصد انعقاد قسم داشتن: بنابراين قسم لغو م   )1

گويد (آري به  دل قصد قسم نداشته باشد كفاره نخواهد داشت. مثالً در خالل سخنش مي
 خدا)، (نه به خدا سوگند). 

قسم بر چيزي كه در آينده تحقق خواهد يافت و امكان آن وجـود دارد صـورت      )2
ر گذشته سوگند ياد كند يا به گمان ايـن  گيرد. بنابراين اگر كسي از روي ناداني بر امري د

كند است و بدان سـوگند يـاد كنـد يـا دانسـته بـدروغ        كه فالن چيز آنگونه كه او فكر مي
سوگند خورد (و اين همان سوگند غموس است كه از گناهان كبيره است) يا بر امـري در  

خـالف آن ثابـت    پندارد است سوگند ياد كنـد و بعـداً   آينده بگمان اينكه آنگونه كه او مي
 شود.  شود، در تمام اين موارد كفاره الزم نمي

 اينكه قسم خورنده از روي اختيار و نه از روي اجبار سوگند ياد كند.    )3
اينكه در آنچه قسم ياد كرده حانث (قسم گير) شود. مثالً اگر قسم خـورده فـالن      )4

ن كار را انجام نخواهم داد ولـي  دهم انجام ندهد و اگر سوگند خورده فال كار را انجام مي
 آن را انجام دهد. 
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اگر كسي سوگند ياد كرد و در سوگندش چيزي را اسـتثنا كـرد بـه دو شـرط بـر وي      
 گردد.  كفاره واجب نمي

 ) اينكه آنچه مستثني شده متصل به سوگند استثنا شده باشد. 1
مثـل اينكـه بگويـد    ) اينكه قسم خورنده قصد تعليق قسم به استثنا را داشـته باشـد.   2

 .كنم اگر خدا بخواهد. [يا واهللا إن شاء اهللا] سوگند ياد مي
* اگر كسي بر انجام كاري سوگند ياد كند ولي بعـداً پـي ببـرد كـه مصـلحت اقتضـا       

كند خالف آن را انجام دهد سنت است كه كفارة سـوگندش را بدهـد و آنچـه را كـه      مي
 مصلحت و نيكوست انجام دهد.

 كفارة قسم:
اره قسم عبارتست از؛ طعام دادن به ده مسكين به نحوي كه براي هر مسكين نصف كف

صاع (يك و نيم كيلو) غذا اختصاص دهد يا ده مسـكين را لبـاس دهـد (و بپوشـاند) يـا      
اي را آزاد نمايد. اگر كسي استطاعت انجام هيچ يـك از مـوارد فـوق را نداشـت بـر       برده

بديهيست اگر كسي استطاعت غـذا دادن يـا لبـاس    اوست كه سه روز متوالي روزه بگيرد. 
اش سـاقط نخواهـد گرديـد.     گرفتن، كفـاره از ذمـه   پوشيدن مسكين را داشته باشد با روزه

 پرداخت و به انجام رساندن كفاره قبل و بعد از حانث شدن جايز است.
اگر شخصي بيش از يك بـار بـر يـك امـر سـوگند يـاد كنـد دادن يـك كفـاره تمـام           

كند ولي اگر بر امور متعدد سوگند ياد كـرده باشـد بـراي هـر      را كفايت مي سوگندهايش
 سوگند بايد يك كفاره بدهد.
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 نذر

 انواع نذر عبارتند از:

 ) نذر مطلق؛1
ام باشـد. ولـي    مثل اينكه بگويد: اگر از اين مرض شفا يابم نذري در راه خدا بـر ذمـه  

ورت اگر شفا يافت بر اوسـت كـه بـه    اينكه چه چيزي نذر كرده را معين نكند. در اين ص
 مقدار كفارة قسم (براي اداي نذر خود) پرداخت كند.

 ) نذر غضب و لجاجت؛2
و آن اين است كه نذر را به قصد انجام يا عدم انجام كاري به شـرطي معلـق گردانـد.    

حكم چنين  »ام باشد اگر با تو سخن گفتم يك سال روزه گرفتن بر ذمه«مثل اينكه بگويد: 
ذري آن است كه اگر سخن گفت يا آنچه را خود بر ذمة خود قرار داده (روزة يك سال) ن

 انجام دهد يا يك كفارة قسم (كه مقدر آن را در مباحث قبلي تعيين نموديم) بپردازد.

 ) نذر مباح؛3
كـنم) كـه لباسـم را بپوشـم.      بندم (و نذر مـي  مثل اينكه شخص بگويد: با خدا عهد مي

آن است كه يا شخص لباس را بپوشد يا كه كفارة قسم را براي جبـران  حكم چنين نذري 
 آن بپردازد.

 ) نذر مكروه؛4
كنم كه زنم را طالق دهم. حكم ايـن گونـه    مثل اينكه بگويد؛ با خداي خويش نذر مي

نذر آن است كه؛ سنت است نذركننده يك كفارة قسم بپردازد و از انجام آنچـه كـه خـود    
 اي بر ذمة او نيست. (طالق ندهد). اما اگر طالق داد ديگر كفاره نذر كرده اجتناب كند

 ) نذر براي انجام گناه؛5
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 بندم) كه دزدي كنم.  كنم و (و عهد مي مثل اينكه بگويد ؛ با خداي خويش نذر مي
حكم نذر براي انجام گناه؛ به فعليت رساندن اين نذر (دزدي كردن و...) حرام است و 

اش  اي بـر ذمـه   را نذر كرده بود به انجام رساند گنهكار شده و كفـاره اگر نذر كننده آنچه 
 اش خواهد بود. نخواهد بود ولي اگر آن را انجام نداد يك كفارة قسم بر ذمه

 ) نذر براي اطاعت (و عبادت) خداوند؛6
كـنم (و عهـد    مثل اينكه جهت تقرب به خداوند بگويد؛ بـا خـداي خـويش نـذر مـي     

 انم. بندم) كه نماز بخو مي
چنانچه نذركننده اين نذر را معلق به شرطي كند مثل اينكه بگويد اگر شفا يابم چنـين  

گـردد ولـي    كنم در اين صورت با حصول شرط (شفا و...) وفاي به نذر بر وي واجب مي
اگر نذرش را مطلق گفته باشد و آن را مشروط به شرطي نكرده باشد؛ وفاي به نذر بر وي 

 گردد. واجب مي

 قبل از مرگوصيت 
 واجـب كردن براي كسي كه بر ذمة او حقي است و شاهدي بـر آن وجـود نـدارد     وصيت

است، و بايد وصيت كند تا از نزديكان او كسـي حـق صـاحب حـق را بـه وي بپـردازد.       

مـال وي را ميـان    است كه وصيت كنـد   مستحبچنانچه كسي داراي مال فراوان باشد 
برند تقسيم نمايند. اگر چنين بستگاني نداشت مستحب  بستگان فقير او كه از او ارث نمي

 را ميان مساكين، علما و صالحان تقسيم كنند. است كه 
چنانچه شخص فقيري داراي ورثه باشد مكروه است كه وصيت كند (مـالش بـه غيـر    

نيـاز از مـال وي    ورثة او تعلّق گيرد). البته اگر ورثة او داراي مكنت مالي شده باشند و بي
باشند در آن صورت وصيت براي فقير مبـاح خواهـد شـد. وصـيت كـردن بـيش از        شده
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مال براي شخص اجنبي حرام است و همچنين وصيت كـردن مقـداري از مـال بـراي      
وارث هر چند مقدار آن كم باشد نيز حرام است مگر اينكه ورثـه بعـد از وفـات موصـي     

 اجازه دهند.
وصيتم رجوع كردم يا آن را باطـل كـردم   كننده (موصي) بگويد: از  اگر شخص وصيت

 گردد. يا آن را تغيير دادم و... در تمام اين موارد وصيت باطل مي
بسم (مستحب است كه شخص وصيت كننده در مقدمة وصيت خود اينگونه بنويسد: 

و إال اللَّه أَنْ ال إلَه دهشي هفُالنٌ أَن ى بهصا أَوذا مأَنَّ اهللا الرمحن الرحيم هو ،لَه رِيكال ش هدح
يهف بيةٌ ال ريةَ آتاعأَنَّ السو ،قح ارأَنَّ النو ،قةَ حنأَنَّ الْجو ،ولُهسرو هدبداً عمحثُ معبي أَنَّ اللَّها، و

اللَّه ويصلحوا ذات بينِهِم، ويطيعوا اللَّه  من في الْقُبورِ. وأُوصي من تركْت من أَهلي أَنْ يتقُوا

:قُوبعيو نِيهب يماهرإب ى بهصا أَومب يهِمأُوصو .نِنيمؤوا مإنْ كَان ولَهسرو ﴿          

                      ﴾ :به  .)١٣٢(البقرة

دهد كه جز  نامة فالني است و او گواهي مي نام خداوند بخشندة مهربان؛ اين وصيت
 صخداي يگانه خدايي بحق وجود ندارد و شريك و همتايي براي او نيست و محمد 

(جهنم) حق است و بدرستيكه  بنده و فرستادة اوست و همانا بهشت حق است و آتش
قيامت آمدني است و در وقوع آن ترديدي نيست و خداوند (در آن روز) اهل قبور 

كنم كه تقواي الهي پيشه كنند و  انگيزاند. اهل و عيالم را سفارش مي (مردگان) را بر مي
از  روابط خويش را با همديگر نيكو نگه دارند (و اصالح ذات البين نمايند) و همواره تا

(نعمت) ايمان برخوردارند مطيع فرامين خدا و رسول او باشند. آنان را به همان چيزي 
كنم كه ابراهيم و يعقوب عليهما السالم فرزندانشان را بدان سفارش كردند.  سفارش مي

اي فرزندان من خداوند دين را براي شما انتخاب و برگزيده است «= آندو وصيت كردند:
 .»ين و در حاليكه تسليم فرامين ديني هستيد از دنيا نرويد(تالش كنيد) جز با د
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بين صلوات (درود) و  ص* مستحب است كه هنگام درود فرستادن بر رسول اهللا 
عليه السالم يا عليه سالم جمع كند و به يكي از اين دو اكتفا نكند. (يعني مثالً نگويد 

براي غير انبيا مكروه  )صلوة(ردن به درود . ابتدا ك)عليه الصلواةُ والسالمبلكه بگويد  الصلوة
.... اما چنانچه اين بزرگان را صلواة اهللا عليه وتنزيهي است يعني مثالً نبايد بگويد: ابوبكر 

در زمرة و گروه انبيا بصورت جمع ياد كنيم درود فرستادن بر آنان جايز است. مثل اينكه 
بار خدايا بر محمد و  .ابه وأزواجه وذريتهاللهم صلِّ على حممد وعلى آل حممد وأصح=بگويد:

آل محمد و ياران و همسران و نسل و فرزندان وي درود فرست. در اين گونه درود 
 گيرند. قرار ميها  آن فرستادن غير انبياء تابع و زير مجموعة

* مستحب است با ذكر نام اصحاب، تابعين و سپس علما و عابـدان و ديگـر بزرگـان    
حمت بفرستيم و رضايت خداوند را براي آنان مطالبه كنيم. مثالً با ذكر نـام  رها  آن دين بر

 بزرگاني چون ابوحنيفه و مالك و شافعي و احمد بگوييم: رضي اهللا عنهم يا رحمهم اهللا.
خواهد مصيبت يا اندوهي كه او را عايد شده تخفيف يابد، بايد كه در  * اگر كسي مي

از آن را تصور كند، و به اين بيانديشد كه در قبال آن  ذهن خويش اندوه و مصيبتي بزرگتر
 از پاداش بزرگ برخوردار خواهد شد.

كند و گوشـتش مبـاح و دسترسـي بـدان      * ذبح هر حيواني كه در خشكي زندگي مي
 ممكن است جايز است. براي ذبح حيوان چهار شرط الزم است كه عبارتند از:

 كننده عاقل باشد. ) اينكه شخص ذبح1
 وسيلة ذبح چيزي غير از ناخن و استخوان باشد؛، زيرا ذبح با اين دو جايز نيست.  )2
) بريدن و قطع كردن حلقوم و بلعوم (مجراي خـوراك در حلـق) و همچنـين قطـع     3

 كردن هر دو يا يكي از دو رگي كه در زير گردن وجود دارد. 
فند. البته اگـر بـه   ) بسم اهللا گفتن هنگام حركت دست براي ذبح و بريدن گردن گوس4

 زباني غير عربي نيز هنگام ذبح خدا را ياد كند جايز است.
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سنت است كه با بسم اهللا گفتن تكبير (اهللا اكبر) نيز بگويد. (يعني اينگونه بگويد: (بسم 
اهللا اكبر بسم اهللا اهللا اكبر...). الزم به ذكر است چنانچه ذبـح كننـده از روي فراموشـي      اهللا

گردد (و اشكالي بر آن مترتب نيسـت) ولـي    فراموش كند آن ذكر ساقط ميذكر مذكور را 
 گردد. اگر از روي ناداني اين ذكر را ترك كند انجام آن ساقط نمي

 صيد يا شكار
صيد عبارتست از به دام انداختن و گرفتن حيواني حالل گوشت كه ذاتاً وحشي است 

نيسـت). شـكاركردن چنـين     و در دسترس و تصرف هميشگي انسان قـرار نـدارد (اهلـي   
حيواني مباح است و البته چنانچه كسي به قصد تفريح و لهو و لعب به شكار بپردازد اين 

باشد. همچنين اگر با دنبال كردن صيد باعث آزار رساندن مردم در مزارع و  كار مكروه مي
 اماكن مسكوني آنان گردد اين گونه شكاركردن حرام خواهد بود.

 عبارتند از: ،راي جواز صيدشرايط چهارگانه ب
) اينكه شكاركننده شخصي باشد كه ذبح كردن براي وي جـايز باشـد (و صـالحيت    1

 ذبح را داشته باشد).
كند از جمله ابزار و وسايلي باشد كه باعث حالل  اي كه با آن صيد مي ) اينكه وسيله2

ن استفاده كنـد و  شدن گوشت مذبوحه گردد يعني از چيزي تيز چون نيزه و تير و مانند آ
اگر قصد شكاركردن با حيوان شكاري چون شاهين و سگ را دارد از حيـواني كـه بـراي    

 اين كار تعليم ديده استفاده نمايد.
اي را بـه قصـد    ) اينكه قصد شكار داشته باشد و اين بـدان معنـي اسـت كـه وسـيله     3

ة شـكار  شكاركردن به طرف حيوان پرتاب كند. بديهيسـت چنانچـه شخصـي بـدون اراد    
حيواني را شكار كند (به نحوي كـه مـثالً تصـادفي حيـواني را از پـاي در آورد) گوشـت       

 حيوان شكار شده حالل نخواهد بود. 
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) اينكه هنگام ارسال وسيله شكار (اعم از نيزه و...) (بسم اهللا) بگويـد. الزم بـه ذكـر    4
شـده حـرام    است اگر در اين مورد بسم اهللا فراموش شود ديگـر گوشـت حيـوان شـكار    

(خواهد بود
32F

 گردد. ترك نكرده باز از ذمة او ساقط نميآن را  و هر چند عمداً )1

 طعام

شود. اصل در طعام بر حالل بودن است.  طعام عبارتست از آنچه خورده يا نوشيده مي 
 عبارتند از؛ ها  آن باشد كه هرگونه طعامي با دارابودن سه شرط حالل مي

 ) اينكه طعام پاك باشد.1
 ) طعام مضر و زيانبخش نباشد.2
 ) اينكه نجس و آلوده نباشد.3

بنابراين هر طعامي كه چون خون و مردار نجس باشد، و هر آنچه چـون سـم زيانبـار    
باشد، و همچنين هر چيزي كه چون پشگل و ادرار حيوان و شپش و كك آلوده و كثيـف  

 باشد خوردن و استفاده از آن حرام خواهد بود.
كنند، االغ اهلي و هر حيواني كـه چـون    يواناتي كه در خشكي زندگي مي* در ميان ح

شير، ببر، گرگ، پلنگ، سگ، خوك، ميمون، گربه (هر چند اهلي)، روباه و سنجاب كه بـا  
درنـد)    كنند (و حيوان شكار شـده را مـي   دندانهاي (نيش در جلوي دهان خود) شكار مي

اي اسـت كـه چـون     ندگان نيز هر آن پرنـده ند. در ميان پرباش ميجز كفتار، حرام گوشت 
پردازنـد   با چنگال خود به شكار مي ها  آن عقاب، باز، شاهين، باشه، كركس، جغد و مانند

 ند.باش ميحرام گوشت 

                                                           
شود  ر بحث مربوطه حيواني است كه با تير يا حيوان شكاري و... صيد ميمنظور از شكار مورد نظر د -1

بازد. در صورتي كه هنوز حيوان زنده باشد حكم  و قبل از اينكه در دسترس انسان قرار گيرد جان مي
 متفاوت است. (مترجم)
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همچنين پرندگاني كه چون كركس، الشخور و لك لك مردارخورند و هر آنچه را كـه  
ا پليد برشـمرده چـون خفـاش،    رها  آن كنند، عرب هر چند در محيط مسكوني زندگي مي

موش، زنبور معمولي، زنبور عسل، شانه به سر، جوجه تيغـي، خارپشـت ومـار ودر ميـان     
ها و همچنين هر  حشرات نيز امثال كرمها و سوسكها و همين طور موش صحرايي و وزغ

آنچه كه شريعت مقدس به كشتن آن امر فرموده چون عقرب، و آنچه را كه از كشـتن آن  
ده مثل مورچه و هر حيواني كه از آميزش يك حيـوان حـالل گوشـت بـا يـك      نهي فرمو

حيوان حرام گوشت بوجود آمده باشد مثل بچة گرگ از كفتار همه و همه در زمرة طعـام  
د) الزم به ذكر است چنانچه حيواني باش ميحرام ها  آن (و خوردن آيند مي حرام به حساب

هـا   آن ت بوجود آيد كه هر دو خـوردن گوشـت  بر اثر آميزش دو حيوان از دو گونة متفاو
آيـد گوشـتش حـرام     مباح باشد مثل قاطري كه از آميزش اسب با االغ وحشي بوجود مي

به ميان ها  آن اند و در شريعت نيز ذكري از نخواهد بود. حيواناتي كه براي عرب ناشناخته 
ل گوشت بودن يا حرام (به لحاظ حالها  آن بايد با حيواناتي كه ماهيتآن را  نيامده است،

گوشت بودن) براي ما معلوم است مقايسه كنيم. چنانچه به حيـوان حـرام گوشـت شـبيه     
باشد پس حرام خواهد بود و اگر به حالل گوشت شباهت داشته باشد حالل خواهد بود. 
اما چنانچه حيوان مورد نظر شباهتي تلفيقي با حيواني حرام گوشـت و در عـين حـال بـا     

كم مباح به گوشت آن داده شده است داشـته باشـد حكـم حرمـت در ايـن      حيواني كه ح
 مورد غالب خواهد بود (يعني در زمرة حرام گوشت به حساب خواهد آمد).

گوشت غير از حيواناتي كه ذكر كرديم شامل چهارپايان، اسب و بقية حيوانات وحشي 
اي كوچـك و دم  مثل زرافه، خرگوش، يربوع (كه نوعي حيوان شبيه موش كه دست و پـ 

د و در ميان پرندگان باش ميبلند دارد)، خرگوش رومي، گاو وحشي، سوسمار و آهو مباح 
نيز آنچه ذكر نكرديم مثل شترمرغ، مرغ، طـاووس، طـوطي، كبـوتر (انـواع مختلـف آن)،      

ها، مرغابي و غاز و پرندگان آبي بطور كلي نيـز در زمـرة پرنـدگان مبـاح قـرار        گنجشك
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ند بجز قورباغه، مار آبي و تمساح حاللند. كن مييواناتي كه در آب زندگي دارند. تمامي ح
ريخته شده ها  آن اند يا چيزي نجس پاي  هايي كه با آبي نجس آبياري شده گياهان يا ميوه 

جايز است، مگر اينكه در ثمر بو يا طعم نجاست يافت شود كه در ها  آن است خوردن ثمر
 آن صورت حرام خواهد بود.

دن زغال چوب، خاك، گل و همچنين پياز، سير، تُـرُب و تـره فرنگـي بصـورت     خور
ترسيد كه از گرسنگي تلف شود  نپخته و خام مكروه است اما اگر كسي مجبور شد و مي 

 واجب است كه به مقدار الزم از موارد مذكور بخورد (تا از مرگ رهايي يابد).

 عورت

انسان از ديـده شـدن و آشكارشـدن آن    عورت عبارتست از شرمگاه و هر آنجايي كه 
كند. منظور ما از عورت در اين بحث مقدار اعضايي از انسان است كه نماز  شرم و حيا مي

اي كه عمـر او بـه ده    گردد. عورت پسر بچه و طواف جز با پوشيدن آن قسمتها جايز نمي
له تنها پس سال رسيده باشد عبارتست از مابين ناف و زانو و عورت كودك هفت تا ده سا

باشد، اما زن آزاده و بالغ تمامي بدنش جز صورت و دو كف دست و قدم  و پيش وي مي
پاي او عورت است، و بنابراين به عنوان مثال اگر چنين زني در حاليكـه سـاعدش برهنـه    
است نماز بخواند يا طواف انجام بدهـد عبـادتش باطـل و غيرقابـل قبـول خواهـد بـود.        

امل قُبل و دبر (پيش و پس) حتي در خارج از نماز نيـز واجـب   پوشيدن عورت غليظه ش
است و ظاهر كردن اين دو عضو بدون ضرورت حتي در تـاريكي و تنهـايي نيـز مكـروه     

باشد. بديهيست آشكاركردن اين دو عضو در مواقع ضروري مثل معالجه و ختنه كردن  مي
 مباح است (و اشكالي ندارد).

 مساجد
تـرين   داشـتني  ترديـد مسـاجد دوسـت    دار نياز واجب است و بيساختن مسجد به مق 

زدن، آوازخواندن، موسيقي، خواندن اشـعار نـاروا و حـرام،     مكانها نزد خداوند است. كف
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مختلط شدن مردان و زنان، همبستري و مجامعت و خريد و فروش در مسجد حرام است 
بگوييم: خداوند تو را  كند ميو سنت است كه چنانچه كسي را ببينيم كه در مسجد معامله 

بهره كند! همچنين اگر كسي چيزي را گـم كـرده نبايـد در مسـجد بـراي       در تجارتت بي 
يافتن آن اقدام و اعالن نمايد، زيرا اين كار نيز حرام و نارواست. اما اگر كسي اين كـار را  

 كرد بر شنونده است كه بگويد: خداوند هيچگاه آن را به تو برنگرداند!
رود، عقـد   نمـي ها  آن كودكاني كه ترس (ادراركردن و نجس كردن مسجد) از آموزش

نكاح بستن، داوري و قضاوت، خواندن اشعار مباح و جايز، خوابيدن براي معتكف، بيتوته 
كردن ميهمان و مريض و قيلوله كردن در مسجد مباح است، و سنت است كه در مسـجد  

ويي و بلند گفتن الفاظ مكروه و زشـت اجتنـاب   گ از هياهو و فرياد، دعوا و جنجال، زياده
شود. همچنين تا در حد امكان بايد تالش شود كه در مسجد راهرو ايجاد نگردد. الزم بـه  
ذكر است استفاده از فرشها، چراغها و المپها و برق مسجد براي مجالس تعزيه و عروسي 

مكروهـات بـه    مكروه است و زياد سخن گفتن از امـور دنيـوي در مسـجد نيـز از     …و 
 آيد. حساب مي

: بزرگترين مجازات مجازاتي است كـه مجـازات   فرمايد مي »رحمه اهللا«* ابن جوزي 
شونده به عقوبت و مجازات پي نبرد و آن را حس ننمايد و شديدتر از آن، آن اسـت كـه   
مجازات شونده به خاطر مجازاتي كه شده شادي وخوشحالي كند. مانند اينكـه بـه خـاطر    

ن به مالي حرام، يا تواناشدن بر انجام گناهي خوشحالي كند (در حاليكه در هـر  دست يافت
 دو صورت خداوند قصد عقوبت و مجازات وي را داشته است).

 وقت
كردند. وقت  فايده پرهيز مي بزرگان سلف از تلف كردن وقت در كارها و چيزهاي بي 

ري هـزار بـذر (و دانـه) را    اي است كه هر بذري را كه در آن بكا (و عمر) همچون مزرعه
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برداشت خواهي كرد. با اين وجود آيا عاقالنه خواهد بود كه كسي در كاشتن بذر و دانـه  
 كوتاهي كند يا از كاشتن آن اجتناب نمايد؟!

* بر مرد واجب است كه نفقة همسرش را بدهد. نفقه يك زن عبارتست از اينكه مرد 
شاك و محل سكونت را در حـدي كـه در   نيازهاي ضروري وي شامل: غذا، نوشيدني، پو
 زمان وي معمول و عرف است را برآورده كند.

* بر صاحب حيوانات واجب است كه حيواناتي كه در ملكيـت وى هسـتند را آب و   
سـازند.   غذا دهد. چنانچه شخصى از اين كار اجتناب ورزد، وي را بر اين امر مجبور مـي 

كنند تا بـه فـروختن يـا     آن بر نيايد او را مجبور ميچنانچه از اين كار ابا ورزد يا از عهدة 
 اجاره دادن يا ذبح كردن حيوانات (در صورت حالل گوشت بودن آنها) بپردازد.

بديهيست لعن و نفرين كردن حيوانات، بار سنگين بـيش از حـد تـوان حيـوان بـر آن      
خالكوبي نهادن، دوشيدن آن در حدي كه به بچه آن ضرري برسد، زدن حيوان و همچنين 

 بر روي صورت آن حرام و نارواست.
* پوشيدن لباسي كه چهرة انسان يا حيوان بر آن نقش بسته است و همچنـين آويـزان   
كردن آن و نصب كردن آن بر ديوار حـرام اسـت و خريـد و فـروش آن نيـز حـرام و از       

 شود. گناهان كبيره محسوب مي

 زنا
: بعـد از  فرمايـد  ميم احمد (رحمه اهللا) زنا بعد از شرك از بزرگترين گناهان است. اما

شناسم. انجام عمل زنا متفاوت است. مثالً زناكردن با زني كه  قتل گناهي بزرگتر از زنا نمي
شوهر دارد، يا با محرم خود، يا با همسايه، يا يكي از نزديكـان، بسـيار شـنيع و زشـت و     

 پست است.
كننـده و لـواط    بر آنند كـه لـواط  بدترين فواحش لواط است. به همين خاطر اكثر علما 

گويـد: اگـر امـام     الدين (رحمه اهللا) مي شونده هر چند بِكر باشند بايد كشته شوند. شمس
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صالح را بر آن بداند كه لواط كننده را بسوزاند چنين حقي را خواهـد داشـت. و ايـن در    
  واقع مفهوم روايتي است كه از ابوبكر صديق و گروهي از صحابه نقل شده است.

 * * * * * * 
اي بخواند كه تنها خـودش بشـنود تـا     خواند بايد به گونه * اذكاري را كه در نماز مي 

 باعث تشويش ديگر نمازگزاران نگردد.
* خداوند بر ما منّت نهاده و فرزندان را براي ما در دنيا زينت (و نعمت) قرار داده 

 ﴿ فرمايد: خداوند متعال ميگردند.  است. اما همين فرزندان موجب آزمايش انسان مي    

       ﴾ :همانا اموال و فرزندانتان را (براي شما) آزمايش قرار  ).۱۵(التغابن

 داديم.

پدر ملزم است در جهت اصالح و مصلحت افراد تحت تكفّل خود تالش كند. 

 ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي                ﴾ :يعني؛ ). ۶ (التحرمي

 ايد خود و اهل و عيال خود را از آتش نجات دهيد.  اي كساني كه ايمان آورده
 ».كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«=فرمايد: نيز مي صرسول اهللا 

دستانتان مسئوليت داريد. يعني؛ هر يك از شما نگاهبانيد و هر كدام نسبت به زير
بديهيست رسيدن زيردستان (و افراد تحت تكفل) به سن بلوغ موجب رفع مسئوليت از 

شود. بنابراين اگر كسي در نصيحت كردن و مانع شدن فرزندانش از ضررهاي  ولي نمي
ديني و دنيوي كوتاهي كند به تحقيق كه در امانتي كه خداوند بدو ارزاني داشته 

ترديد مستحق همان عقوبتي خواهد شد كه در حديث آمده  خيانت كرده و بي(فرزندانش) 
ما من عبد يسترعيه اُهللا رعيةً يموت يوم «=فرمايد: مي صاست. در اين حديث رسول اهللا 

 .»يموت وهو غَاش لرعيته إالّ حرم اُهللا عليه اجلَنة
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اي را به او بدهـد و او در حاليكـه (در    داوند سرپرستي عدهاي كه خ يعني؛ هر آن بنده
ترديـد   سرپرستي) خيانت كرده (و مسئوليت خود را به خوبي انجام نداده) از دنيا برود بي

 .خداوند بهشت را بر وي حرام خواهد گردانيد



 
 
 

 

 تعويذ و نوشته مشروع

يابد كه مورد  ازد در مي پرد ها و قوانين الهي به انديشه مي  كسي كه در ارتباط با سنت 
 :فرمايد ميهاي مقدر خداوند است. زيرا  آزمايش واقع شدن يا ابتال يكي از سنت

﴿                           

  ﴾ :قطعاً شما را با پاره اي از امور مانند ترس و گرسنگي و «). ١٥٥ (البقرة

دهيم و به صابران  زيان مالي و جاني و كمبود ميوه (مواد غذايي) مورد آزمايش قرار مي
 ».مژده بده

مانند در  برد انسان هاي صالح و پرهيزگار از ابتالء دور و مصون مي كسي كه گمان مي
سـوال   صرفتن نشانه ايمان است زيرا از رسـول اهللا  اشتباهند، زيرا مورد آزمايش قرار گ

 گيرند او پاسخ فرمود: كدام انسان ها بيشتر مورد ابتالء قرار مي«شده كه: 

 ».كساني كه بيشتر به ايشان نزديكندها  آن پيامبران و پس از ايشان صالحان و پس از

دين او اسـتواري   گيرد، اگر در هركس به اندازه ميزان دينداريش مورد آزمايش قرار مي
گردد و چنانچه در دينداري او ضعف و نرمي باشد از  باشد به ميزان آزمايش او افزوده مي

 شود. آن كاسته مي

 در واقع ابتالء، عالمت محبت خداوند در مورد بنده خويش است.

خداوند  لترمذي)،(أمحد وا». وإِنَّ اللَّه إِذَا أَحب قَوما ابتالهم«فرموده اند:  صرسول اهللا 
 دهد.  هرگاه ملتي را دوست بدارد آنان را مورد ابتالء قرار مي

همچنين بال و ابتال نشانه آن است كه خداوند به بنده اش اراده خير دارد. زيرا رسول 
، وإِذَا أَراد اللَّه بِعبده إِذَا أَراد اللَّه بِعبده الْخير عجلَ لَه الْعقُوبةَ في الدنيا«فرموده اند:  صخدا 

ةاميالْق موي بِه يافوى يتح بِهبِذَن هنع كسأَم راگر خداوند نسبت به بنده اش  (الترمذي)،» الش
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نمايد و در صورتي  اراده خير داشته باشد زودتر او را در دنيا دچار مجازات و عقوبت مي
گذارد تا در قيامت  شر داشته باشد. او را با گناهانش به حال خود مينسبت به او اراده   كه

 به تمام و كمال او را مجازات كند.

 صبال و ابتال هر چند اندك و كم باشند كفاره گناهانند. رسول گرامي اسالم 
ه بِها سيِئَاته كَما تحطُّ الشجرةُ ما من مسلمٍ يصيبه أَذًى شوكَةٌ فَما فَوقَها إِال كَفَّر اللَّ«فرمايد:  مي

 (متفق عليه).» ورقَها
هيچ مسلماني نيست كه بخاطر فرورفتن خار يا بيشتر از آن دچـار اذيـت و درد شـود    

 گرداند. را كفاره گناهانش ميها  آن مگر آنكه خداوند همچون ريزش برگ درختان

ان, صالح باشد بال و ابتال سبب پاك شدن اين بدان خاطر است كه اگر آن انسان مسلم
شود و در صورتي كه گناهكار باشد كفاره  اش مي گناهان گذشته يا بلند گرديدن مرتبه

 ﴿ فرمايد: نمايد. همانگونه كه مي شود و او را به اهميت آن يادآوري مي گناهانش مي  

              ﴾ :فساد و تباهي در خشكي و « ).٤١ (الروم

 ».دريا بر اثر عملكرد (ناپسند) مردم پديد آمده است

 بال و ابتال دو گونه اند:
يكي آزمايش از طريق خير است مانند افزايش ثروت و سرمايه. و دومي آزمايش به 

 :فرمايد ميعال وسيله شر و بدي است مانند: گرسنگي و مشكالت مالي. خداوند مت

﴿            ﴾  :ما شما را به وسيله مبتال كردن به خير و شر « ).٣٥(االنبياء

 ».آزماييم مي
چشم ها  آن همچنين گاهي بال و ابتال از طريق بيماري و مرگ است كه مهمترين عامل

 روايت شده كه:  صل اهللا زني و جادوگري ناشي از حسد ورزي است زيرا از رسو

 (البخاري).» أكثَر من يموت من أمتي بعد قَضاِء اِهللا وقَدرِه بالعين«
 بعد از قضا و قدر خداوند يكي از عوامل مرگ امت من چشم بد است.
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 جلوگيري:
هـا   آن الزم است با وسايل جلوگيري از چشم زدگي و جادوگري قبل از واقع شدن در

ها  آن را بكار بگيريم. زيرا جلوگيري از معالجه بهتر است. جلوگيري ازها  آن شويم و آشنا
 عبارتند از: ها  آن به وسايل مختلف بسياري است كه برخي از

* تقويت نقس به وسيله توحيد و ايمان به اين حقيقت كه دخـل و تصـرف در نظـام    
 ك و پسنديده ضرورت دارد. هستي تنها كار خداوند است و همچنين اقدام به امور ني

اي گمـان   * حسن ظن به خداوند و توكل بر او و بخاطر هرگونه چشم بـد و عارضـه  
(گردد زيرا توهم و خيال خود نوعي بيماري است نكند كه بيمار مي

33F

1( . 

بد بودن شهرت داشت از باب پرهيز از اسـباب و    * هرگاه كسي به حسادت و چشم
 د، نه از روى ترس و هراس.وسايل بايد از او پرهيز نماي

بيند. زيرا  * ذكر خداوند و قدرت خداوند در مواردي كه چيز شگفت بر انگيزي را مي
إِذَا رأى أَحدكُم من نفِْسه، أَو ماله، أَو أَخيه ما يحب، فَلْيبرك، فَإنَّ «فرمايد:  مي صرسول اهللا 

قن حيانند اين گفته: بارك اهللا لك، نه اينكه بگويد: تبارك (وتبريك م(أمحد واحلاكم). » الع
 اهللا).

هرگاه يكي از شما در مورد نفس خود يا دارايي برادر ديني اش چيزي را ديد. ما شـاء  
 اهللا گفته و آن را تبريك گويد زيرا چشم زخم حقيقت دارد.

 يعني بگويد: خداوند آن را برايت مبارك بگرداند. 

ت در برابر چشم بـد آغـاز كـردن روز بـا هفـت دانـه خرمـا        * يكي از اسباب مصوني
 است.  مدينةالنيب(عجوه) از نخلستان هاي 

                                                           
سـي و  ها بر اين باورند كه بيشتر از دوسوم امـراض جسـمي از اسـباب نف    بيشتر پزشكان و متخصص -1

گيرد. در حاليكه اصـال چنـين بيمـاري در شـخص      ها بيمار هستند نشأت مي رواني به گمان اينكه آن
 وجود ندارد. (مترجم).
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* روي آوري به خداوند و توكـل و حسـن ظـن و پنـاه بـردن بـه او از چشـم بـد و         
(جادوگري و اقدام به ذكر و پناه بردن تعويذ در هر بامـداد و شـامگاه  

34F

آن اذكـار بـا اذن    )1
 اي تاثيرند.خداوند كم و بيش دار

) ايمان به اينكه هر چه در آن آمده حق است و حقيقت دارد و با اراده خداوند مفيد 1
 شود. واقع مي

دعـا  هـا   آن ) آن را به زبان بياورد يا به آن گوش فرا بدهد و دل را به آن بسپارد زيرا2
 شود. هستند و بنابر روايت دعاي دل غافل پذيرفته نمي

 زبان ذكر و تعويذ:
و اوراد صبحگاه را پس از نماز صبح، و اذكار بعد از ظهر را بعـد از نمـاز عصـر     ذكر

فراموش كرد يا به كاري مشـغول بـود، هرگـاه بيـاد       راها  آن بايد خواند، هرگاه مسلماني
 را بگويد.ها  آن آورد

 عالئم مبتال شدن به چشم بد و غيره:
ـ     را قـرآن بـراي بهبـودي    ميان كار پزشكي و تعويذ شرعي تعارضـي وجـود نـدارد زي

 روحي و معنوي. هاي جسمي شفا دارد و هم براي بيماري هاي بيماري

جسمي سالم باشد، عوارض گاهي به وسـيله صـداع و    هاي اما هرگاه انسان از بيماري
الي يـا تـب و   حـ  بـي   زردي چهره، عرق و ادرار بسيار، كم اشتهايي، سردرد غير متمركز، 

ابـد.  ي و پشت نقـل و انتقـال مـي    ها كه در قسمت پايين شانه لرزه، تپش قلب، درد و المي
خستگي و كوفتگي شبانه، فعـل و انفعـاالت ناشـي از تـرس، خشـم غيـر         اندوه و غصه،

عالقـه بـه خوابيـدن و     يـري، تنبلـي و افسـردگي،    گ طبيعي، كثرت تهوعٍ، افسردگي، گوشه

                                                           
 .120نگا أذكار الصباح والمساء ص  -1
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شـناخته شـده نيسـتند و     هـا  آن مشكالت و عوارض ديگر كه از نظر پزشكي غالباً اسباب
 گاهي با توجه به شدت و ضعف بيماري، آن عالئم وجود دارند.

بـه آن   هـا  انسان مسلمان بايد از ايماني استوار و قلبي قوي برخوردار باشد كه وسوسه
راه پيدا ننمايند و تنها با احساس يكي از عوارض خود را بيمار گمان نبرد، زيـرا معالجـه   

ردازى خود كاري بسيار سخت و پيچيده است. زيرا گاهي بعضـي  بيماري توهم و خيال پ
وجـود دارد و ممكـن اسـت    هـا   آن ند يكي از آن عوارض درا اشخاص در حالي كه سالم

اندوه،  گاهي ممكن است عوارضي مانند: افسردگي و   بيماري ايشان بيماري جسمي باشد،
است چگونگي ارتباط خود را در اين صورت الزم   اي ضعف ايمان باشد،ه الي نشانهح بي

 با خداوند مورد بررسي و باز بيني قرار بدهد.

(در صورتي كه بيماري بر اثر چشم بد باشد
35F

توان  ، با خواست خداوند از دو راه مي)1

  آن را معالجه نمود:
شود كه غسل كند و چشم زده شده بـا   به او گفته مي ) اگر چشم زننده شناخته شود، 1

 ري از آن غسل نمايد.آب آن يا با مقدا

دعاء و حجامت بايد به معالجه   ) اگر چشم زننده شناخته شده نبود، از طريق تعويذ،2
 آن پرداخت.

                                                           
خـورده سـبب وصـفي و     العين: يا چشم زخمي, اذيتي از طرف جن است كه به اذن خداوند بر چشم -1

كنند, و مانعي وجود ندارد (مانند ذكر , نماز,  ه شياطين آن را فراهم ميزننده ك اعجابي از طرف چشم
( ويحضرها الشـيطان  شود. و حديث (العين حق) بروايت بخاري شاهد آن است و روايت و..) واقع مي

. و در حـديث  وحسد ابن آدم) بروايت أحمد كه هيثمي آن را صحيح دانسته براي آن شاهد ديگري اسـت 
شود  شود زيرا آن آلت وصف است و نه بخاطر اينكه ضرر متوجه آن مي تعبير مي به عين يعني چشم

 بيند. شود در حاليكه نمي زيرا شخص كور بدان گرفتار مي
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معالجـه آن بـا خواسـت     اما اگر در صورتي كه بيماري بر اثر سحر حاصل شده باشد، 
 اي زير ممكن خواهد بود:ه خداوند از يكي از راه

قل أعوذ (آن را يافت در حالي كه دو سوره معوذتين دانست و  ) اگر محل سحر را مي1
اي آن را بگشايد و سپس آن را ه خواند گره را مي )برب الناس وقل أعوذ برب الفلق

 بسوزاند.

) از طريق تعويذ شرعي و آيات قرآن به ويژه دو سوره معوذتين و بقـره و دعاهـايي   2
 . براي معالجه آن تالش نمايد  كه در پايان خواهند آمد،

 : كه دو گونه است: ) نشره(باطل كردن سحر)3

نوعي از آن كه باطل گردانيدن سحر به وسيله سحر و مراجعه به سـاحران بـراي     الف:
 باشد. باز و باطل نمودن آن است، كه حرام مي

 باشد، مانند:  ب: نوع ديگر روا مي

نگ و سپس تهيه هفت عدد برگ از درخت سدر(كُنار) و خوردكردن آن در ميان دو س
اي الكافرون, اإلخالص, الفلق و الناس سه بار و سـپس قـرار دادن آن در   ه خواندن سوره

آب و بعد از آن نوشيدن و غسل كردن به وسيله آن و اين كار چند بار تا شفا پيدا كـردن  
 به خواست خداوند پيدا نمايد. (عبدالرزاق در كتاب مصنف).

واد خوراكي اسهال آور اگر سـحر در شـكم   ) خارج گردانيدن سحر از راه خوردن م4
(اي ديگـر باشـد از طريـق حجامـت    هـ  قرار داشته باشد و اگر در قسمت

36F

(نـوعي خـون    )1
 گرفتن) براي معالجه آن اقدام شود.

 

                                                           
بهترين دارو براي  ).إنَّ خري ما تداويتم به احلجامه(فرمايد:  مي -صلى اهللا عليه وآله وسلم–رسول اهللا  -1

از اين قبيل رخ داده كه سبب آن سحر و چشم زدن بوده و تداوي حجامت است. و حوادث بسياري 
 بوسيله حجامت رفع شده است، مانند مرض سرطان و غيره.
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  شروط تعويذ (دعاى شرعى) عبارتند از اينكه:
 اي خداوند باشد.ه ) به وسيله نامها و صفت1

 هوم انجام شود.) به وسيله زبان عربي يا زباني مف2

) اين اعتقاد كه تعويذ در ذات خود موثر نيست و شفاي اين بيمـاري بـا خواسـت و    3
 اراده خداوند است.

 شروط تعويذ كننده:
) مستحب است كه تعويذ كننده مسلماني صالح و پرهيزگار باشد زيرا به هـر ميـزان   1

 كه پرهيزكار باشد تاثير كار او بيشتر خواهد بود.

اي كه قلب و   اقدام به تعويذ صادقانه به سوي خداوند روي بياورد به گونه ) به هنگام2
زيـرا   زبان او همراه شوند. اما بهتر آن است كه هركس براي خود اقدام به تعويـذ نمايـد،   

قلبشان به چيزي ديگر مشغول است و هيچكس به اندازه خـود او مشـكل و     ديگران غالباً
و خداوند خود اجابت دعاي نيازمندان را وعـده فرمـوده   كند  نيازمندي او را احساس نمي

 است.

  شروط تعويذ شونده:
) مستحب است كه مومن و صالح باشد و ميزان تاثير آن به قوت و ضعف ايمان و 1

 ﴿ فرمايد: پرهيزگاري در ارتباط است خداوند متعال مي            

                 ﴾ :و از قرآن، آنچه شفا و « ).٨٢ (االسراء

 ».افزايد و ستمگران را جز خسران (و زيان) نمى ;كنيم رحمت است براى مؤمنان، نازل مى
 ) روي آوردن صادقانه به پيشگاه خداوند و طلب شفا از جانب او.2

زيرا تعويذ دعاسـت و    ندي نكند،م ا تاخير در شفا و بهبودي اظهار گله) در ارتباط ب3
 ممكن است هيچگاه دعاي او پذيرفته نشود. چنانچه در مورد شفا عجله كند، 
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يستجاب َألحدكُم ما لَم يعجلْ يقُولُ: دعوت فَلَم يستجب «فرموده اند:  صرسول اهللا 
 (متفق عليه).» لي

ود نگوييد دعا نموديم اما مورد قبول واقع ش نانچه عجله نكنيد دعايتان مستجاب مى(چ
 نشد.)

 هاي است كه عبارتند از: تعويذ داراي روش
 ) خواندن تعويذ همراه با دميدن.1

 ) خواندن تعويذ بدون دميدن.2

) گرفتن آب دهان به وسيله انگشت و آميختن آن بـا خـاك و سـپس ماليـدن آن بـر      3
 حل درد.روي م

 ) خواندن تعويذ با ماليدن بر روي محل درد.4

 شود عبارتند از: براي بيمار تعويذ ميها  آن آيات و احاديثي كه به وسيله

 و دو آيه آخر سوره البقره. آية الكرسي،سوره فاتحه، 

﴿                            

                                

               ﴾  :در مسلماً «). ١٩١-١٩٠(آل عمران

هاى (روشنى) براى خردمندان   آفرينش آسمانها و زمين، و آمد و رفت شب و روز، نشانه
  اند، ياد مى است. همانها كه خدا را در حال ايستاده و نشسته، و آنگاه كه بر پهلو خوابيده 

گويند:) بار الها! اينها را  (و مى ;انديشند و در اسرار آفرينش آسمانها و زمين مى  ;كنند
 ».اى! منزهى تو! ما را از عذاب آتش، نگاه دار! وده نيافريده بيه

﴿                                 

        ﴾ :عصاى «رديم كه: ما) به موسى وحى ك«( ).١١٨ -١١٧(ألعراف
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را بسرعت ها  آن ناگهان (بصورت مار عظيمى در آمد كه) وسايل دروغين» خود را بيفكن!
ساخته بودند، باطل گشت. و ها  آن و آنچه ;گرفت. (در اين هنگام،) حق آشكار شد برمى

 ». و خوار و كوچك گشتند ;در آنجا (همگى) مغلوب شدند

﴿                                   

                               

                                     

         ﴾ اى موسى! آيا تو اول «ساحران) گفتند: «( ).٦٩ -٦٥ه: (ط

ما اول ش«گفت: ». افكنى، يا ما كسانى باشيم كه اول بيفكنيم؟! (عصاى خود را) مى 
رسيد كه  در اين هنگام طنابها و عصاهاى آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر مى » بيفكنيد!

كند!. موسى ترس خفيفى در دل احساس كرد (مبادا مردم گمراه شوند)!.  حركت مى 
نترس! تو مسلماً (پيروز و) برترى!. و آنچه را در دست راست دارى بيفكن، تمام «گفتيم: 

و ساحر هر جا رود  ;اند تنها مكر ساحر است بلعد! آنچه ساخته اند مى  آنچه را ساخته
 ».رستگار نخواهد شد!

﴿                             ﴾ 

 ).٨٢(االسراء: 
و سـتمگران را جـز    ;كنيم ست براى مؤمنان، نازل مى و از قرآن، آنچه شفا و رحمت ا

 ».افزايد خسران (و زيان) نمى 

﴿                         

    ﴾  :اند هدايت و  ده بگو: اين (كتاب) براى كسانى كه ايمان آور« ).٤٤(فصلت

آورند، در گوشهايشان سنگينى است و گويى نابينا  ولى كسانى كه ايمان نمى ;درمان است
 ».بينند هستند و آن را نمى



  
 207 تعويذ و نوشته مشروع

 

 

﴿                              ﴾  :٢١(احلشر.(=

شود و از   ديدى كه در برابر آن خاشع مى  كرديم، مى  ن را بر كوهى نازل مىاگر اين قرآ«
 ». شكافد! خوف خدا مى

﴿                                ﴾ 

زخم خود  شنوند با چشم هنگامى كه آيات قرآن را مى نزديك است كافران«). ٥١(القلم: 
 ».او ديوانه است!«گويند:  تو را از بين ببرند، و مى

هاى الكافرون، االخالص، الفلق، الناس براي تعويذ استفاده  همچنين از سوره
  شود: مي

 شود:مي براي تعويذ از روايات زير استفاده 

(از خداوند عظيم، پروردگار =بار). 7(=.»عرشِ الْعظيمِ أَنْ يشفيكأَسأَلُ اَهللا الْعظيم رب الْ«
 خواهم كه تو را شفا دهد).عرش بزرگ، مي

»ةنٍ الَميكُلِّ ع نمو ،ةامهو طَانيكُلِّ ش نم ةاماِهللا الت اتما بِكَلذُكُميبار). (من شما  3(=.»أُع

را به وسيله كلمات كامل اهللا از بدى هر شيطان » ضي اهللا عنهماحسن و حسين ر«دو نفر 

 =سپارم). و جانور زهردار و زخم چشم به حفظ خدا مي
 3( .اللَّهم رب الناسِ أَذْهبِ البأْس اشف أَنت الشافي الَ شفَاَء إالَّ شفَاؤك شفَاًء الَ يغادر سقَماً«
اي. جز  ها، شفا بده كه تو شفا دهنده  اي معبود مردم و نابودكننده مرض(بارخدايا! . »بار)

 گذارد). ميها را باقي ن اي نيست، شفايي كه مرض  تو شفا دهنده

 ». اللَّهم أَذْهبِ عنه حرها وبردها ووصبها«
»وهو كَّلْتوت هلَيع واُهللا الَ إِلَه إالَّ ه بِيسيمِ حظالْع شرالْع ببار) 7( ر«. 
 بِسمِ اِهللا أرقيك من كُلِّ داٍء يؤذيك ومن شر كُلِّ نفْسٍ أَو عينٍ حاسد اُهللا يشفيك بِسمِ اِهللا«

كيقبار) 3( أر« . 
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بار)  7و ( K»بِسمِ اِهللا«=بار) بگوييد: 3دست خود را روي محل درد قرار دهيد و (
(من بـه عزت خـدا و قدرتش پناه =».أَعوذُ بِعزة اِهللا وقُدرته من شر ما أَجِد وأُحاذر«=بگوييد:

 ترسم). شوم و از آن بيم دارم و مي برم از شرّ آنچه به آن دچار مي مي

 چند ياد آوري:

از او، يـا باطـل    ) تصديق خرافات مربوط به صاحب چشم بد، ماننـد: خـوردن ادرار  1
 شدن چشم زدن او پس از مرگش و... به هيچ وجه صحيح نيست.

) قراردادن مهره و طلسم و دستبند و گردنبند بر روي جايي يا چيـزي كـه در مـورد    2
 چشم خوردگي جاي نگراني دارد، جايز نيست.

هر كس چيزي را  (الترمذي)،» من تعلَّق شيئًا وكلَ إِلَيه«: فرمايد مي صرسول اهللا 
 شود. ميبرخود بياويزد، سرنوشتش در اختيار آن چيز قرار داده 

اما اگر آياتي از قرآن باشد در مورد آن اختالف نظر وجـود دارد و بهتـرآن اسـت كـه     
 ترك شود. 

) نوشتن جمالتي مانند: ما شاء اهللا، تبارك اهللا يا نقاشي شمشير، چاقو، چشم، يا قرار 3
مبيل يا آويختن آياتي از قرآن در منزل، هيچكدام از چشم زدن جلوگيري دادن قرآن در اتو

 نند، حتي ممكن است جزو طلسم و افسون حرام به شمار بيايند. ك مين

) شخص مريض بايد به قبول تعويـذ مطمـئن باشـد و از تـاخير بهبـودي احسـاس       4
دارو مصـرف كنـي   نگراني نكند زيرا گاهي اگر به بيمار گفته شود كه در طول عمر بايـد  

مايد ن يمايد، اما اگر نتيجه تعويذ به طول بيانجامد اظهار نارضايتي من ياظهار نارضايتي نم
در حالي كه در برابر خواندن هر حرفي اجر و پـاداش دارد و پـاداش آن ده برابـر اسـت.     
الزم است مدام دعا و استغفارش را قطع نكند و صدقه و احسـانش را بيشـتر كنـد، زيـرا     

 ند. آي ميان و صدقه جزو امور شفا بخش به شمار احس
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اشـد. همچنـين   ب ي) خواندن دسته جمعي بر خالف سنت است و اثـر آن ضـعيف مـ   5
بسنده كردن به نوار كاست، كافي نيست زيرا در مورد آن نيت كه در تعويذ شـرط اسـت,   

 ند, هر چند گوش فرادادن به آن مفيد است.ك يتحقق پيدا نم

بهبودي كامل سنت است، مگر آنكه سبب زحمـت و مشـقت بـراي او     تكرار تعويذ تا
بشود، در اين صورت براي كاستن از مالل آن را كم كنـد. امـا تكـرار آيـات يـا دعـا بـه        

 تعدادي مشخص كه در سنت وارد نشده، جايز نيست.

ايي دال بر اينكه تعويذ كننده با سحر سر و كار داشته نه قـرآن، وجـود دارد   ه ) نشانه6
ود و نبايد فريب دينداري ظاهري او را خورد، ش ياستدالل مها  آن يا بعضي ازها  آن ه بهك

زيرا گاهي ممكن است خواندن تعويذ را با آياتي از قرآن آغاز كند، اما بالفاصله چيزهاي 
ديگري را جايگزين آن كند، حتي ممكن است براي فريب دادن مردم مرتـب بـه مسـجد    

و گاهي در پيش روي شما مدام اهـل ذكـر و اوراد باشـد، بايـد      رفت و آمد داشته باشد،
 هوشيار بود و دچار فريب نشد.

 هاي ساحران و فريبكاران عبارتند از: برخي از نشانه
) پرسيدن نام بيمار يا مادر او، زيرا دانستن يا ندانستن نام در مورد معالجه چيـزي را  1

 دهد. ي تغيير نم

 را مانند: پيراهن يا ژاكت طلب كند. اي از لباس بيمار  قطعه  )2

ي خاص تهيه كنـد تـا او آن را   ها ي) ممكن است از بيمار بخواهد حيواني را با ويژگ3
 براي خبيثان ذبح كند و شايد خون آن را بر بدن بيمار بمالد. 

 معني.  ياي نامفهوم و به ) خواندن ورد و طلسم4

 -حروف و ارقامي نوشته شده ها  آن ميانايي كه در ه عاي كه در آن مرب ه) دادن صفح5
 به بيمار.  -كه حجاب نام دارد 
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يـري از مـردم و زنـداني شـدن در اطـاقي تاريـك بـراي مـدتي         گ ) بيمار را به كناره6
 وادار كردن. -كه حجبه نام دارد -مشخص

 ) امر كردن به بيمار كه مدتي از استعمال آب خودداري كند. 7

آن را در زميني دفن كند يا كاغذي را بـه او بدهـد تـا آن را     ) دادن چيزي به بيمار تا8
 بسوزاند و از دود آن به عنوان بخور استفاده نمايد. 

يي كه ديگران از آن خبر ندارنـد، يـا خبـر    ها ي) خبر دادن به بيمار از صفات و ويژگ9
 اورد. دادن از اسم و محل سكونت و بيماري او پيش از آنكه خود او چيزي را بر زبان بي

) خبر دادن از نوع بيماري او از طريق تلفن يا پست و... يـا بالفاصـله پـس از وارد    10
 شدن به اطاق او.

وانند خود را به هيئت انسان در ت يا مه ي) از نظر علماي اهل سنت و جماعت جن7

 ﴿ مايد كه:ن يآورند و به اين استدالل م                 

          ﴾  :ورند، بر خ يكساني كه ربا م« ).٢٧٥(البقرة

 ».خيزند مگر مانند كسي كه شيطان او را سخت دچار ديوانگي كرده باشد نيمي
يطاني مفسرين در اين مورد اتفاق نظر دارند كه منظور از كلمه مس در آن آيه جنون ش

 يد.آ ياست كه براي آدمي كه جني در قالب او رفته است، پيش م

 چند نكته مفيد

 ) جن چيست؟1
از آتش اسـت، و آنگونـه   ها  آن ا نوعي از مخلوقات خداوند هستند كه آفرينشه ي جن

نمـاز  هـا   آن وان پشت سرت يند و ما فدر كل مكلها  آن كه ماليك از نور آفريده شده اند.
پيامبري به سوي ايشان فرستاده نشده  صو پيش از پيامبر گرامي محمد جماعت خواند 

و درميان خود ايشان پيامبران و رسوالني وجود ندارد. اشخاص كافر ايشان اهل دوزخ، و 
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شـوند.   پس از مرگ مثل انسان به خاك تبديل نميها  آن اند، جسم بهشتيها  آن اهل ايمان
ن بستگي دارد. امـا آنـان در گوشـه و كنـار بهشـت      در بهشت به ميزان اعمالشاها  آن حال

 قراردارند و در آن خورد و خوراك خواهند داشت.

تقي الدين (رحمه اهللا) مي گويد: ما ايشان را مشاهده خواهيم كرد امـا آنـان مـا را بـر     
 عكس دنيا نخواهند ديد.

 ) حسادت چيست؟2
م زدن از آن ناشـي  حسادت به معناي آرزوي زوال نعمت ديگران اسـت و غالبـاً چشـ   

يد و آ يود، حسادت جزو بزرگترين گناهان است حتي اساس همه گناهان به شمار مش يم
اولين نافرماني خداوند به وسيله حسادت بوده، زيـرا ابلـيس بـه خـاطر حسـادت بـه آدم       

 حاضر نشد به او سجده كند و قابيل بر اثر حسادت برادرش هابيل را به قتل رسانيد.

  معالجه حسادت:
) آگاهي از خطر و اهميت حسادت و اطالع از اين موضوع كه حسـادت همانگونـه   1

 ند.ك يا و حسنات انسان را نابود مه يرد نيكب يكه آتش، چوب را از بين م

) آنچه را كه خداوند به ديگران داده بر اسـاس تقـدير و حكمـت او بـوده و اظهـار      2
 يد.آ مييمان به قضا و قدر به شمار نارضايتي از آن اعتراض به كار خداوند و سستي ا

) گفتن ما شاء اهللا و تبريك به هنگام ديدن چيزي جالب توجه نشانه سالمت و پاكي 3
 نفس شماست.

 آگاهي از اجر ترك حسادت:
هد و در قلبش نسبت بـه كسـي حسـودي وجـود     ن يهر كسي زماني كه سر بر بالين م

به يكـي از   صر حديثي كه رسول اهللا شود. همانگونه كه د نداشته باشد وارد بهشت مي
بخاطر دانسـتن راز ايـن    -رضي اهللا عنهما–اصحاب مژده بهشت داده و عبداهللا بن عمرو 
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بشارت و مژده به بهشت براى اين صحابى سه شبانه روز نزد او سپرى كـرد و در نتيجـه   
 .دريافت كه اين صحابى دلش از حسادت پاك و خالى است



 
 
 

 

 دعاء

ند و به آنچه او دارد نياز دارند. اما او از مخلوقات ا ج ه خداوند محتاتمامي مخلوقات ب
 ياز است.ن يب

 ﴿ خداوند دعا را بر بندگانش واجب گردانيده و فرموده است:       

                      ﴾  :غافر)

مرا بخوانيد تا (دعاى) شما را بپذيرم! كسانى كه از «پروردگار شما گفته است: « .)٦٠
 ».شوند! ورزند به زودى با ذلت وارد دوزخ مى عبادت من تكبر مى

هر كسي از خداوند  ،»من لَم يسأَلِِ اللَّه يغضب علَيه«فرموده اند:  صرسول خدا 
 گيرد. خواهد، بر او خشم ميچيزي ن

شـود و   ها در پيشگاه خود شادمان مي با اين وصف خداوند از دعا و درخواست انسان
دارد و بـه خـود نزديـك     ورزند دوست مي كساني را كه در دعاي خود الحاح و اصرار مي

 كند. مي

هيچ چيزي را ها  آن به اين موضوع پي برده بودند و هر يك از صاصحاب پيامبر 
آوردند و دعا و درخواست خود را  اي درخواست از خداوند كم اهميت به شمار نميبر

را با هيچيك از بندگان خداوند مطرح كنند اين تنها ها  آن كردند كه ارزش نمي تا حدي بي
 ﴿ جستند: شان به او بود و به اين آيه تمسك مي بخاطر پيوندشان با پروردگار و نزديكي

            ﴾  :و هنگامى كه بندگان من، از تو در باره « ).١٨٦(البقرة

 .»من سؤال كنند، (بگو:) من نزديكم
دعا در پيشگاه خداوند از جايگاه وااليي برخوردار است و از هر چيزي ارزشش بيشتر 

اسباب آن فراهم كند و دعاي انسان مسلمان اگر  باشد، دعا گاهي از قضا، جلوگيري مي مي
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شود و موانعش مرتفع گردد قطعاً مستجاب خواهد شد و دعا كننده يكي از مـواردي كـه   
 آمده اعطاء خواهد شد. صدر اين فرموده رسول اهللا 

الث: إِما أَنْ ما من مسلمٍ يدعو بدعوة لَيس فيها إِثْم وال قَطيعةُ رحمٍ إِال أَعطَاه اللَّه بِها إِحدى ثَ«
ثْلَهوِء مالس نم هنع رِفصا أَنْ يإِمو ،ةري اآلخف ا لَههرخدا أَنْ يإِمو ،هتوعد لَ لَهجعا. قَالُوا إِذاً ت

 (أمحد والترمذي). » اللَّه أَكْثَر نكْثر؟. قَالَ: 
ر آن گناهي و قطع صله رحمـي نباشـد.   هيچ مسلماني نيست كه دعايي را بنمايد كه د

مگر آنكه خداوند يكي از سه امور را به او عطاء خواهـد فرمـود: اينكـه در اسـرع وقـت      
دعاي او را مستجاب خواهد فرمود، يا آن را توشه آخرتش خواهد گردانيد، يا به ميزان آن 

دعا خواهيم او را از بدي و مشكالت مصون خواهد داشت. اصحاب گفتند: پس تا بتوانيم 
 فرمودند: خداوند هم آن امور را بيشتر خواهد فرمود. صكرد. رسول اهللا 

 انواع دعا:
 دعا دو گونه است:

 ) دعاهايي كه عبادتند: مانند نماز و روزه.1

 ) دعاهايي كه خواستن و طلبيدن است.2

 آيد كه كدام عمل بهتر است؟ در اينجا اين سوال پيش مي

 يا ذكر و يا دعا و خواستن از خداوند؟ آيا قرائت قرآن بهتر است

در پاسخ به آن بايد گفت كه: قرائت قرآن قطعاً بهتر اسـت و بعـد از آن ذكـر و ثنـا و     
 سپس دعا و درخواست از خداوند قرار دارد.

شود كه آنچه در درجه  اين از نظر كلي بدين صورت است، اما گاهي عواملي باعث مي
 در درجه اول قرار دارد بهتر باشد.دوم و سوم قرار دارند از آنچه 

براي مثال دعاي روز عرفه از قرائت قرآن بهتر است، و خواندن اوراد پس از نمازهاي 
 واجب اولويتش از قرائت كردن قرآن بيشتر است.
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 اسباب استجابت دعا
 براي پذيرفته شدن دعا اسباب و عواملي ظاهري و باطني وجود دارند: 

 ) اسباب ظاهري:1

اي مانند: صدقه دادن، وضو و نماز، نشستن رو به قبله و بلند كردن  اعمال صالحهارائه 
دستان و ثنا و ستايش شايسته خداوند. استفاده از اسـماء و صـفات خداونـد و اسـماء و     
صفاتي كه با موضوع درخواست و دعا مناسب باشد. مثالً اگر دعا متعلـق بـه درخواسـت    

ري به وسيله فضل و رحمت خداوند باشـد، و در  رفتن به بهشت است و درخواست و زا
دارد از اسمائي مانند: جبار، قهار را به كـار   صورتي كه عليه ستمكاري دست به دعا بر مي

 بگيرد.

در آغاز و اواسـط و   صيكي ديگر از اسباب ظاهري فرستادن صلوات بر رسول اهللا 
 است.هاي خداوند  آخر آن و اعتراف به گناهان و شكر و سپاس نعمت

هـا   آن براي دعا از اوقات مباركي كه روايات و داليلي مبني بر احتمال مقبوليت دعا در
 وجود دارند استفاده نمايد. چنان اوقاتي بسيارند، مثالً در:

فرمايـد.   ) طول شبانه روز: يك سوم اخير شب كه خداوند به آسمان دنيـا نـزول مـي   1
پيش از سالم دادن نمـاز و پـس از نمازهـا،     ميان اذان و اقامه، بعد از وضوء، در سجده و

بعد از ختم قرآن، به هنگام آواز خروس، در طول مسافرت و دعاي مظلوم، دعـاي كسـي   
كه در تنگنا قرار گرفته، دعاي والدين براي فرزندان، دعاي پنهاني انسـان مسـلمان بـراي    

 برادر ديني خود، و هنگام قرار گرفتن در برابر صف دشمن محارب.

 ر مورد هفته: روز جمعه و مخصوصاً آخرين لحظات روز جمعه.) د2

 هاي قدر و روز عرفه.  ها: ماه رمضان و هنگام افطار و سحري و شب ) اما در ميان ماه3
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) در مورد اماكن مبارك: همه مساجد، به ويژه مسجدالحرام در مكه و در كنـار كعبـه   4
هنگام سـعي ميـان صـفا و مـروه و در     و به  نزديك ملتزم و نيز در كنار مقام ابراهيم 

 عرفات، مزدلفه و مني و ايام حج و...

 ) اسباب پنهاني:2

به وسيله توسل به توبه صادقانه و جبران حقوق متعلـق بـه ديگـران و پـاك و حـالل      
هاي حالل و بيشتر گردانيـدن   گردانيدن خوراك و پوشاك و مسكن و كسب روزي از راه

دوري از شبهات و شهوات و حضور قلب و هنگام دعـا و  عبادات و پرهيز از محرمات و 
اطمينان و اميدواري به رحمت خداوند و پناه بردن به او، و زاري و الحاح و سپردن امـور  

 خود به خداوند و قطع اميد و توجه به غير او.

 موانع قبولي دعا
شود  ميدارد اما دعايش مستجاب ن گاهي انسان در پيشگاه خداوند دست به دعا بر مي 

توان به موارد  افتد. علل و اسباب آن بسيارند كه براي مثال مي يا استجابت آن به تاخير مي
 زير اشاره نمود:

 * دعا و طلب خواستن از غير خداوند همراه با دعا و خواستن از خداوند.

هـا و تنگناهـا و    * طول و تفصيل در دعا مانند: پناه بردن به خداوند از آتش و سختي
 كند. ي دوزخ، در حالي كه پناه بردن به خداوند از عذاب يا آتش آن كفايت ميتاريك

* دعاي ناروا عليه خود يا ديگران و دعايي كه گناه و قطع پيوند خويشاوندي را سبب 
 شود.

* معلق نمودن دعا به خواست و اگر و اما، مثل اينكه دعا كند خدايا اگر خواستي مرا 
 ببخش و...

خداوندا ! تو را خوانـدم و  «اي پذيرفته شدن دعا: براي مثال بگويد: * عجله داشتن بر
 ».در پيشگاهت دعا كردم, اما آن را نپذيرفتي
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 * ترك كردن دعا به سبب ناراحتي و مالل.

 * دعا كردن در حالت غفلت قلب.

 * عدم مراعات ادب در حضور خداوند.

رد: اما بر پيامبر صلوات ك متوجه شد كه مردي در نماز دعا مي  صروزي رسول اهللا 
فرمود: اين مرد عجله نموده و سپس به او يا ديگران فرمود:  صنفرستاد. رسول اهللا 

إِذا صلَّى أَحدكُم فَلْيبدأْ بِتحميد اللَّه والثَّناِء علَيه، ثُم « ثُم دعاه فَقَالَ لَه أَو لغيرِه:، »عجِلَ هذَا«
 أبوداود والترمذي.» علَى النبِي (صلى اهللا عليه وسلم) ثُم ليدع بعد مبا شاَءلْيصلِّ 
هرگاه يكي از شما نماز خواند و خواست دعا كند, ابتدا خداوند را حمد و ستايش و «

 ».خواهد بگويد سپس بر پيامبر صلوات بفرستد و پس از آن هر دعايي را كه مي

تحقق آن جزو محـاالت باشـد ماننـد: در خواسـت عمـر       دعا و درخواست چيزي كه
 جاويدان در دنيا.

همچنين تكلف و تصنع در بكارگيري كلمات ادبي و مسجع مطلوب نسيت, خداوند 

 ﴿ فرمايد: متعال مي                      ﴾ 

ود را فروتنانه و پنهان به كمك بخواهيد, به درستي او پروردگار خ. «)٥٥ألعراف:ا(
 ».دارد متجاوزان سركش را دوست نمي

فَانظُر السجع من الدعاِء فَاجتنِبه فَإِني عهِدت «گويد:  مي  -رضي اهللا عنهما–ابن عباس 
ال ذَلك. يعنِي ال يفْعلُونَ إِال ذَلك رسولَ اللَّه (صلى اهللا عليه وسلم) وأَصحابه ال يفْعلُونَ إِ

ابنتبه سجع (تكلف در به كارگيرى كلمات ادبى) در دعا توجه نكنيد و « البخاري.» االج
و اصحاب او را بارها ديده بودم كه همين كار  صاز آن خودداري نماييد! من رسول اهللا 

 ». كردند را مي

 كردند) . في خودداري مي(يعني در دعا از كلمات مسجع و تكلي
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  ﴿ :فرمايد ميزياده روي در بلند نمودن صدا, زيرا خداوند        

             ﴾ :نمازت را بلند يا آهسته مخوان. بلكه راه « ).١١٠(االسراء

». أنزل هذا يف الدعاء«: فرمايد مي -اهللا عنها رضي–عايشه ». وسطي را ميان آن دو برگزين
 ».اين آيه در ارتباط با دعا نازل گرديده است«

 مستحب است كه انسان دعا كند و دعايش را به صورت زير مرتب نمايد:

 اول: خداوند را حمد و ستايش كند. 

 درود و صلوات بفرستد. صدوم: بر رسول اهللا 

 ترف باشد. سوم: توبه كند و به گناه خويش مع

 هايش سپاس گويد.  چهارم: خداوند را به خاطر نعمت

پنجم: دعا و درخواستش را با استفاده از دعاهاي كامل و جامع روايت شده از رسـول  
 و سلف صالح بيان كند. صاهللا 

 خاتمه بدهد. صششم: دعايش را با فرستادن صلوات بر رسول اهللا  

 دعاهاي مهمي كه شايسته است حفظ شوند

 صدعاهاي مأثور از رسول اهللا  مناسبت دعا

قبل و بعد از 
 خواب

الْحمد للَّه الَّذي أَحيانا « بعد از خواب=»بِاسمك اللَّهم أَموت وأَحيا«
ورشالن هإِلَيا وناتا أَممدعب.« 

 خروج از منزل
و أُضلَّ، أَو أَزِلَّ أَو أُزلَّ، أَو أَظْلم أَو أُظْلَم، اللَّهم إينْ أَعوذُ بِك أَنْ أَضلَّ أَ«

لَيلَ عهجي لَ أَوهأَج أَو.« 

أَعوذُ بكَلمات اللَّه التامات من غَضبِه، ومن شر عباده، ومن همزات «كه در خواب  كسي
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 ».ضرونالشياطنيِ، وأَنْ يح دچار ترس شود

زماني كه كسي 
 ببيند خواب مي

اگر خواب خوبي ديديد از خداوند است و او را ستايش كنيد و آن «
بگوييد. و اگر خواب بد ديديد از شيطان است و » براي ديگران«را

از شر او به خداوند پناه ببريد و به كسى نگوييد كه ـ إن شاء اهللا ـ 
 ».به شما ضررى نخواهد رسيد

ردار وقتي ب
مسلمانش عطسه 

 كند:  مي

هرگاه عطسه كرديد الحمدهللا بگوييد. و اگر برادر مسلمان شما «
عطسه كرد و الحمدهللا گفت شما بگوييد: يرحمك اهللا و هرگاه 
شخص كافر عطسه كرد و حمد خداوند را نمود به او بگويد: 
يهديكم اهللا (خداوند شما را هدايت فرمايد) و به او نگويد يرحمك 

  اهللا

وارد شدن به 
 مسجد

بسمِ « وقتي وارد مسجد شد پاي راستش را پيش بگذارد و بگويد:
 ابوي أَبل حافْتوبِي وي ذُنل راغْف ماللَّه ولِ اللَّهسلَى رع المالسو اللَّه

كتمحر.« 

 خروج از مسجد

 يد:هرگاه از مسجد بيرون رفت پاي چپ را پيش بگذارد و بگو
» ابوي أَبل حافْتوبِي وي ذُنل راغْف ماللَّه ولِ اللَّهسلَى رع المالسو مِ اللَّهبِس

كلفَض.« 

تبريك به عروس 
 و داماد

 .»بارك اللَّه لَك، وبارك علَيك، وجمع بينكُما في خيرٍ«

 شنيدن صداي االغ
غ شنيديد به خداوند پناه ببريد, زيرا شيطان را هر گاه صداي اال«

 ».ديده است

آواز خروس و 
زوزه سگ و 

هرگاه صداي خروس شنيديد از خداوند فضلش را بخواهيد زيرا 
هرگاه زوزه سگها و صداي عرعر االغها «و» اي را ديده است فرشته
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صداي االغ در 
 شب:

 ».را در شب شنيديد به خدا پناه ببريد

ما هر كس به ش
بفهماند كه او شما 

را به خاطر خدا 
 دوست دارد

بود و مردي (از  صروايت شده كه مردي نزد پيامبر  از انس 
آنجا) گذشت و گفت: اي رسول اهللا! من آن مرد را دوست دارم. 

به او «گفت: نه, فرمود: » اي؟ به او آن را فهمانده«فرمود:  صپيامبر 
(من شما » إني أحبك يف اهللا« پس مرد به او رسيد و گفت:», بفهمان

  ».أحبك الذي أحببتني له«را به خاطر خدا دوست دارم) مرد گفت: 

دعاي رفع مشكل 
 و سختي

ال إِلَه إِال اللَّه الْعظيم الْحليم، ال إِلَه إِال اللَّه رب الْعرشِ الْعظيمِ، ال إِلَه إِال «
رو اتومالس بر شِ الْكَرِميِاللَّهرالْع برضِ واَألر ي، ال «» ببر أَللَّه أَللَّه

 ».سبحان اهللا الَعظيم» «يا حي يا قَيوم برمحتك أستغيثُ» «أُشرِك بِه شيئًا

به هنگام ديدن 
 باران

 ».رحمتهمطرنا بفَضلِ اهللا و« ،دو يا سه بار »اللَّهم صيبا نافعا«

 بعد از نماز
»كتادبنِ عسحو كْرِكشو كْرِكلَى ذي عنأَع ماللَّه.«   وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه

 ».من الْكُفْرِ والْفَقْرِ وعذَابِ الْقَبرِ

دعاي پرداخت 
 بدهكاري

»نزالْحو مالْه نم وذُ بِكي أَعإِن ملِ، اللَّهخالْبنِ وبالْجلِ، والْكَسزِ وجالْعو ،
 ».وضلَعِ الدينِ، وغَلَبة الرجالِ

 وسوسه در نماز
احساس آن را  شود: خَنْزَب, زمانيكه آن شيطان است به او گفته مي«

 »نمودي به خداوند پناه ببر, و سه مرتبه به طرف چپ خود تُف كن.

وارد شدن به محل 
ي حاجت و قضا

 حمام

»ثائبالْخو ثبالْخ نم وذُ بِكي أَعإِن مو هر گاه خارج شديد  ».اللَّه
 ».غُفْرانك« بگوييد:
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دعاي عليه 
 دشمنان

» ماللَّه ابزاَألح زِمابِ اهسالْح رِيعابِ ستزِلَ الْكنابِ محالس رِيجم ماللَّه
و مهزِماهملْزِلْهز.« 

 در سجده

»هرسو هتالنِيعو هرآخو لَهأَوو جِلَّهو قَّهد بِي كُلَّهي ذَنل راغْف ماللَّه «
اللَّهم أَعوذُ بِرِضاك من سخطك » «سبحانك ربي وحبمدك اللَّهم اغْفر لي«

وبتك وأَعوذُ بِك منك ال أُحصي ثَناًء علَيك أَنت كَما ومبعافَاتك من عقُ
فِْسكلَى نع تيأَثْن.« 

  كسي كه مسافري
كند  را بدرقه مي

 مسافر هم بگويد

»كلمع واتيمخو كتانأَمو كيند اللَّه عدوتو مسافر چنين جواب  »اس
 ».لَّذي ال تضيع ودائعهأستودعكم اهللا ا« دهد:

 سجده تالوت
» لَقَهي خلَّذهِي لجو دجس تلَمأَس لَكو تنآم بِكو تدجس لَك ماللَّه

نيقاخلَال نسأَح اللَّه كاربت هرصبو هعمس قشو هروصو.« 

 آخر نماز
»تي ظَلَمإِن مي  اللَّهل رفَاغْف تإِال أَن وبالذُّن رفغال يا وريا كَثفِْسي ظُلْمن

يمحالر فُورالْغ تك أَننِي إِنمحارو كدنع نةً مرفغم.« 

هر گاه در كاري 
 مشكلي پيش آيد

 ».شيئت سهالًاللهم ال سهلَ إال ما جعلْته سهال وأَنت تجَعلُ احلزن إذا «

كسي كه كار 
خوبي را از 
 ديگران ديد

هر كس كار خوب و نكوئي را از كسي ديد به فاعلش بگويد: «
كه اين بهترين ثنا است, او نيز در جواب بگويد:  ».جزاك اهللا خرياً«

 وجزاك، ويا بگويد: وإياك

 هنگام وزيدن باد
وخري ما أرسلت به، وأعوذُ بك من اللهم إين أسألك خيرها وخري ما فيها «

 =».شرها وشر ما فيها وشر ما أُرسلت به

 ».اللهم أَهلَّه علَينا باليمنِ واإلميان والسالمة واإلسالمِ، ريب وربك اُهللا«وقتي كه هالل ماه 
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 بينيد را مي

 سفر  دعاي

سبحانَ الَّذي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه ( أَكْبر اُهللا أَكْبر، اُهللا أَكْبر، اُهللا«
 قْرِنِنيونَ (∗)مبنقَلا لَمنبا إِلَى رإِنو(  ذَا الْبِرا هفَرِني سف أَلُكسا نإِن ماللَّه

سفَرنا هذَا واطْوِ عنا والتقْوى، ومن الْعملِ ما ترضى، اللَّهم هونْ علَينا 
بعده، اللَّهم أَنت الصاحب في السفَرِ والْخليفَةُ في اَألهلِ، اللَّهم إِني أَعوذُ 
بِك من وعثَاِء السفَرِ وكَآبة الْمنظَرِ وسوِء الْمنقَلَبِ في الْمالِ واَألهلِ. وإِذَا 

   ».لَهن وزاد فيهِن: آيِبونَ تائبونَ عابِدونَ لربنا حامدونَرجع قَا

 قبل از خوابيدن

اللَّهم أَسلَمت نفِْسي إِلَيك وفَوضت أَمرِي إِلَيك وأَجلَأْت ظَهرِي إِلَيك رهبةً 
كنا مجنال مأَ ولْجال م كةً إِلَيغْبرو  لْتزي أَنالَّذ ابِكتبِك تنآم كإِال إِلَي

لْتسي أَرالَّذ كبِيبِنو» .« ا فَكَمانآوا وكَفَانا وقَانسا ونمي أَطْعالَّذ لَّهل داحلَم
وِيؤال مو لَه يال كَاف نما». «مفَّاهوت تأَنفِْسي ون لَقْتخ ما  اللَّههاتمم لَك

». وحمياها إِنْ أَحييتها فَاحفَظْها وإِنْ أَمتها فَاغْفر لَها اللَّهم إِني أَسأَلُك الْعافية
»ادكثُ عبعبت موذَابك يع ينق ماللَّه«.» تعضو ي بِكبر ماللَّه كانحبس

فَعأَر بِكبِي ونا جا بِمفَظْها فَاحهلْتسإِنْ أَرا ولَه رفِْسي فَاغْفن كْتسإِنْ أَم ه
نيحالالص كادبع فَظُ بِهحأَ . «»تقَرو هيدي يفَثَ فن هعجضذَ مكَانَ إِذَا أَخ

هدسا جبِهِم حسمنِ ويذَتوعبِالْم.«=A بود كه  بر اين صعادت رسول اهللا
(آمل) =Wخواندند هاي ذيل را مي خوابيدند تا اينكه اين سوره نمي

 ».السجدة، وامللك
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 در آغاز نماز

» نيرِكشالْم نا ما أَنمنِيفًا وح ضاَألرو اتاومالس ي فَطَرلَّذل هِيجو تهجو
لَّهي لاتممو اييحمي وكسني والتإِنَّ ص  كبِذَلو لَه رِيكال ش نيالَمالْع بر

أُمرت وأَنا من الْمسلمني اللَّهم أَنت الْملك ال إِلَه إِال أَنت، أَنت ربي وأَنا 
فغال ي ها إِنيعموبِي جي ذُنل ربِي فَاغْفبِذَن فْترتاعفِْسي ون تظَلَم كدبع ر

 تا إِال أَننِهسي َألحدهلَاقِ ال ينِ اَألخسنِي َألحداهو تإِال أَن وبالذُّن
 ريالْخو كيدعسو كيلَب تا إِال أَنئَهيي سنع رِفصا ال يئَهيي سنع رِفاصو

ك وإِلَيك تباركْت وتعالَيت أَستغفرك كُلُّه في يديك والشر لَيس إِلَيك أَنا بِ
كإِلَي وبأَتو«. 

 بعد از نماز

اللَّهم اجعلْ في قَلْبِي نورا، وفي لساينْ نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصرِي «
ينِي نمي نعا، ووري نمن حتْتا، ووري نقمن فَوا، وورا، نورايلْ نمش نعا، وور

ومن أَمامي نورا، ومن خلْفي نورا، واجعلْ يف نفسي نورا، وأعظم لي نوراً، 
وعظِّمِ يلْ نوراً، واجعلْ يلْ نوراً، واجعلْين نوراً، اللَّهم أَعطين نوراً، واجعلْ يفْ 

اً، ووربِي نصرِي عشيفْ باً، ورورِي نعيف شاً، ووري نميفْ داً، وروي نميفْ لَح
 .»نوراً

 دعاي استخاره

هرگاه خواستيد كاري را انجام بدهيد. ابتدا دو ركعت نماز غير 
 واجب بر جاي آوريد و سپس بگوييد:

»رقْدتأَسو ،كلْمبِع كريختي أَسإِن ماللَّه ،كلفَض نم أَلُكأَسو ،كتربِقُد ك
 تفَإِنْ كُن موبِ، اللَّهيالْغ المع تأَنو ،لَمال أَعو لَمعتو ،رال أَقْدو رقْدت كفَإِن

رذَا األمه لَمعسپس مورد استخاره را نام ببردت)E= ينِيي دي فا لريخ

ةباقعي واشعمرِي ويابگويد(أَمW= يل هرسيي ول هرفَاقْد (هآجِلرِي واجِلِ أَمع
ثُم بارِك لي فيه، وإِنْ كُنت تعلَم أَنَّ هذَا األمر شر لي في دينِي ومعاشي 

فْنِي عنه في عاجِلِ أَمرِي وآجِله) فَاصرفه عين واصرِ=يا بگويد=(وعاقبة أَمرِي
نِي بِهضر ثُ كَانَ ثُميح ريي الْخل راقْدو.« 
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دعاهاي جامعي 
كه ثابت شده 

 صرسول خدا 
خوانده  را ميها  آن

 است

» ذَابا عنقةً ونسح ةري اآلخفةً ونسا حيني الدا فنا آتنبر ماللَّه
عوذُ بِك من الْكَسلِ والْهرمِ والْمأْثَمِ والْمغرمِ ومن فتنة اللَّهم إِني أَ«.»النارِ

الْقَبرِ وعذَابِ الْقَبرِ ومن فتنة النارِ وعذَابِ النارِ ومن شر فتنة الْغنى وأَعوذُ 
لْمِسيحِ الدجالِ اللَّهم اغِْسلْ عني بِك من فتنة الْفَقْرِ وأَعوذُ بِك من فتنة ا

 ضياَألب بالثَّو تقَّيا نا كَمطَايالْخ نقَلْبِي م قنو درالْباِء الثَّلْجِ وبِم ايطَايخ
غالْمرِقِ وشالْم نيب تداعا بكَم ايطَايخ نيبنِي ويب داعبسِ ونالد نرِبِم« .

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من سوِء الْقَضاِء ومن درك الشقَاِء ومن شماتة اَألعداِء «
اللَّهم اغْفر لي خطيئَتي وجهلي وإِسرافي في أَمرِي وما . «»ومن جهد الْبالِء

 مي اللَّهنم بِه لَمأَع تأَن ككُلُّ ذَلي ودمعي وطَئخي ولزهي وي جِدل راغْف
عندي اللَّهم اغْفر لي ما قَدمت وما أَخرت وما أَسررت وما أَعلَنت وما 

  .»شيٍء قَديرأَنت أَعلَم بِه مني أَنت الْمقَدم وأَنت الْمؤخر وأَنت علَى كُلِّ 
اللَّهم أَصلح لي دينِي الَّذي هو عصمةُ أَمرِي وأَصلح لي دنياي الَّتي فيها «

معاشي وأَصلح لي آخرتي الَّتي فيها معادي واجعلْ الْحياةَ زِيادةً لي في كُلِّ 
اللَّهم إِني أَسأَلُك الْهدى «. »لي من كُلِّ شر خيرٍ واجعلْ الْموت راحةً

اللَّهم آت نفِْسي تقْواها وزكِّها أَنت خير من « »والتقَى والْعفَاف والْغنى
ع ومن قَلْبٍ ال زكَّاها أَنت وليها وموالها اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من علْمٍ ال ينفَ

اللَّهم إِني أَعوذُ « »يخشع ومن نفْسٍ ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب لَها
كطخيعِ سمجو كتنِقْم اَءةفُجو كتيافلِ عوحتو كتمالِ نِعوز نم بِك«. 

 



 
 
 

 

 تجارت سودمند

و او را بـه نعمـت نطـق وكـالم      هايش برتـري بخشـيده   آفريده خداوند انسان را بر ديگر
توان آن را هـم   اختصاص داده و زبان را ابزار بيان گردانيده است. زبان نعمتي است كه مى

 در خير و هم در شر بكار گرفت.
هـاي واالي اخـروي    هر كس آن را در راه خير بكار گيرد به سعادت دنيوي و منزلـت 

ي در غيـر ايـن راه آن را بكـار گيـرد او را در معـرض هـالك و       خواهد رسيد. اما هر كس
 نابودي در هر دو جهان قرار خواهد داد.

بهترين راه براي مستغرق كردن وقت در راه خير قرائـت قـرآن, ذكـر و يـاد خداونـد      
 است.

 فضيلت ذكر
أالَ «اند:  فرموده  صاحاديث بسياري راجع به آن آمده است: از جمله رسول خدا 

هبِ كُم خبيرِ أَعمالكُم، وأَزكَاها عند مليككُم وأَرفَعها في درجاتكُم، وخيرٍ لَكُم من إِنفَاقِ الذّأنبِئُ
؟ قَالو اقَكُمنا أَعورِبضيو ماقَهنا أَعورِبضفَت كُمّودا علْقَوأَنْ ت نم رٍ لَكُميخرِقِ، والوولَ وسا ري لَىا ب

خواهيد شما را به بهترين و پاك ترين و با ارزشترين اعمالتان در  مي  ،» اِهللا. قَالَ:ذكْر اِهللا
برد و از صدقه و  پيشگاه پروردگارتان مطلع نمايم: اعمالي كه منزلت شما را باال مي

زده شدن گردن  احسان به وسيله طال و نقره و درگير شدن با دشمن و زدن گردن آنان و
 ند. گفتند: آري يا رسول اهللا! فرمود: ذكر خداوند.باش ميشما بهتر 

، »مثَلُ الَّذي يذْكُر ربه والَّذي ال يذْكُر ربه مثَلُ الْحي والْميت«: فرمايد مي صرسول اهللا 
 .»اند زنده و مردهكند همچون  كند و كسي كه او را ذكر نمي كسي كه خداوند را ذكر مي«

أَنا عند ظَن عبدي بِي، وأَنا معه إِذَا ذَكَرنِي «فرمايد:  خداوند متعال در حديث قدسي مي
إِنْ تو ،مهنرٍ ميأل خي مف هتأل ذَكَري منِي فإِنْ ذَكَرفِْسي، وي نف هتذَكَر فِْسهي ننِي ففَإِنْ ذَكَر بقَر
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ام نسبت به خودم هستم هرگاه  من به همراه ظن و گمان بنده ».ي بشبرٍ تقَربت إِلَيه ذراعاًإِلَ
خوانم. اگر مرا  مرا ذكر كند با او هستم. اگر مرا در نفس خود بخواند، او را در نفسم مي

خوانم. اگر يك وجب به من  در حضور ديگران بخواند، او را در حضور ديگران مي
 گردم. يك شود يك ذراع به او نزديك مينزد

سبق الْمفَردونَ، قَالُوا: وما الْمفَردونَ يا رسولَ اللَّه؟ «فرمايد:  مي صهمچنين رسول خدا 
اترالذَّاكا وريكَث ونَ اللَّهراند. خدمت ايشان گفتند: يكه  يكه تازها پيشي گرفته ».قَالَ: الذَّاك

 كنند. ند يا رسول اهللا؟ فرمود: مردان و زنانى كه خداوند را بسيار ذكر ميتازها كيست

ال يزالُ لسانك رطْبا من : «در مقام تذكر به يكي از ياران خود فرمود صرسول اهللا 
كْرِ اللَّهزبانت هميشه از ياد خداوند تر و تازه است. ».ذ 

 پاداش مضاعف:
و اين افزايش اجر  گردد مي چندين برابر ـائت قرآن همچون قر ـپاداش اعمال صالحه 

 با توجه به موارد زير است:
 با ميزان ايمان، اخالص و محبت خداوند و... در قلب ارتباط دارد. -1
فقط   با ميزان توجه و اشتغال قلب به ذكر و فكر ارتباط مستقيم دارد كه ذكر نبايد -2

بخشـايد و   مي  او را  كند، خداوند تمامي گناهانبر زبان آورده شود. چنانچه اين را كامل 
 دهد، اما اگر ناتمام باشد اجر و پاداش او هم ناتمام خواهد بود. به او پاداش تام و تمام مي

 فوايد ذكر
 مالد. راند و او را سركوب كرده و بينيش را بر خاك مي شيطان را مي   •

 خوشنودي خالق را سبب مي شود.   •

 گردد.  اوند و نزديكي به او ميسبب محبت خد   •

 گرداند. آوري هر چه بيشتر خداوند نسبت به بنده فراهم مي  زمينه را براي روي   •
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 دهد. انسان را براي اطاعت بيشتر از خداوند منان ياري مي   •

 آورد. زدايد و سرور و شادماني را به همراه مي غم و غصه را از دل مي   •

 بخشد. و پاكي و صفا ميبه قلب قوت و حيات    •

در دل عطش و نيازي هست كه هيچ چيزي به غير از ذكر خداونـد آن را برطـرف      •
 كند.  نمي

در قلب قوت و خشنونتي وجود دارد كه هيچ چيزي به غير از يـاد خداونـد آن را      •
 كند. ذوب و نرم نمي 

 ذكر داروي شفابخش دل و مايه قوت آن است.   •

 است كه با هيچ لذتي قابل مقايسه نيست.ذكر را لذتي    •

 غفلت بدترين بيماري دل است.   •

ذكر اندك نشانه نفاق است و كثرت آن عالمت قوت ايمان و صداقت در محبـت     •
 كند. خداوند است زيرا هر كسي چيزي را دوست بدارد بسيار آن را ياد مي

ياد كند، خداوند نيـز او را  هرگاه انسان در شرايط شادماني و آسودگي خداوند را    •
 كند. فراموش نمي  هاي آن, در شرايط سخت مانند: مرگ و سختي

ذكر خداوند عامل نجات از عذاب خداونـد اسـت، آرامـش را بـه همـراه دارد، و         •
دهد، و طلب مغفرت از جانب ماليك را  انسان را در زير پوشش رحمت خداوند قرار مي

 شود. براي ذاكر سبب مي

گويي، غيبت، سخن چينـي، دروغ و ديگـر گناهـان     ان را از وارد شدن به بيهودهزب   •
 دارد. ومعاصي باز مي

و در واقـع تضـمين كننـده     هاست آن ترين ترين عبادات و برترين و گرامي از آسان   •
 بهشت است.
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لباس وقار و محبوبيت و درخشاني چهره را كه نور دنيوي و نور قبر و نـور معـاد      •
 پوشاند. ر تن ذكر كننده مياست ب

شود و خداونـد در   ذكر سبب درود و رحمت خداوند و فرشتگان بر ذكر كننده مي   •
 نمايد. كنند افتخار مي هايي كه او را ذكر مي ميان مالئك به انسان

دهند، غالبـاً كسـاني هسـتند كـه بـه بهتـرين        آنهايي كه بهترين اعمال را انجام مي   •
نمايند.بهترين روزه دار كسي است كه به هنگام روزه  ذكر و ياد مي صورت خداوند را هم

 بيش از ديگران خداوند را ذكر و ياد نمايد.

دهـد و موجـب    ها را كـاهش مـي   ها را آسان، مشكالت را مرتفع و مشقت  سختي   •
 بخشد. گردد و بدن را قوت و نيرو مي جلب روزي مي

 تبصره:
گويد: ذكر براي قلب همچون آب براي مـاهي   ) مي شيخ االسالم ابن تيمية (رحمه اهللا

 است، وقتي آب نباشد حال و وضع ماهي چگونه خواهد بود؟
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 اوراد روزانه در هر بامداد و شامگاه

 

 

 
 اثر و فضيلت آن تعداد و وقت ورد روزانه 

قرآن 
 كريم

(آية الكرسي 1
37F

1( 

صبح و شب و بعد 
از نمازهاي واجب 

 يكبار

راند و سبب  شيطان را مي
 شود ميرفتن به بهشت 

2 
دو آيه آخر سوره 

(بقره
38F

2( 

شب و پيش از 
 خواب يك بار

ها مصون  اورا از تمامي بدي
 دارد مي

                                                           
1- ﴿                                            

                                          

                          ﴾  :٢٥٥(البقرة. ( 

خداي يكتاست كه جز او خدائي نيست زنده و پاينده است. هرگز او را كسالت خواب فرا نگيـرد تـا   
چه رسد كه به خواب رود. اوست مالك آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است. كـه را ايـن جـرأت    

لي او احاطه دارد بـه آنچـه از   است كه در پيشگاه او بشفاعت برخيزد. مگر بفرمان و اجازة او! علم از
ازل پيش از خلق بوجود آمده است، و آنچه تا ابد بوجود خواهد آمد و خلق به هـيچ مرتبـة علـم او    

ها و زمين فراتر و نگهبـاني زمـين    احاطه نتوانند كرد مگر به آنچه او بخواهد، قلمرو علمش از آسمان
 .گوار و تواناي با عظمت استزحمت است، چه او داناي بزر و آسمان بر او آسان و بي

2- ﴿                                       
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٣ 
سوره اخالص و معوذتني 

 »الناس«و» الفلق«
سه بار صبح و سه 

 بار شب

او را در همه امور كفايت 
 كند مي

پناه به 
 خدا

4 

بسم اهللا الذي ال يضر 
شيء يف األرض  مع امسه

وال يف السماء وهو 
 السميع العليم

سه بار شبانه و 
زماني كه كسي به 

 شود ميجايي وارد 

به بالي ناگهاني مبتال 
شود و هيچ زياني نمي  نمي

 بيند 

أعوذ بكلمات اهللا  5
 التامات من شر ما خلق.

ها و  سه بار شب
زماني كه به جايي 

 شود ميوارد 

اماكن را از همه مشكالت 
 دارد  مصون مي

بسم اهللا توكلت على اهللا  6
 ال حول وال قوة إال باهللا

هنگام بيرون رفتن 
 از منزل

او را كافي است و مصونش 
از او مي   دارد و شيطان را  مي

 راند. 

                                                                                                                                                      
                                                 

         ﴾  :٢٨٦ -٢٨٥(البقرة. ( 

ان آورده و مؤمنان نيز همه بخـدا و فرشـتگان خـدا و كتـب و     رسول به آنچه خدا بر او نازل كرد ايم
پيغمبران خدا ايمان آوردند (و گفتند:) ما ميان هيچ يك از پيغمبران فـرق نگـذاريم (بـه همـه ايمـان      
داريم) و همه يكزبان و يكدل (در قول و عمل) اظهار كردند كه ما فرمـان خـدا را شـنيده و اطاعـت     

) 285دانيم كه بازگشت همـه بسـوي تـو اسـت (     خواهيم و مي تو را ميكرديم پروردگارا! ما آمرزش 
هاي هر شخص بسوي خود او  خدا هيچ كس را تكليف نكند مگر بقدر توانائي او (و روز جزا) نيكي

ايم مؤاخذه مكـن!   و بديهايش نيز بزيان خود اوست، پروردگارا ما را بر آنچه بفراموشي يا بخطا كرده
فرسا چنانكه بر پيشينيان نهادي بر ما نگذار! پروردگـارا بـار تكليفـي     و طاقت پروردگارا تكليف گران

فوق طاقت ما را بدوش ما منه و بيامرز و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما! تنها سلطان ما و يـار  
 .و ياور ما توئي، ما را بر گروه كافران ياري فرما
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7 
حسيب اهللا ال إله إال هو 
عليه توكلت وهو رب 

 العرش العظيم.

هفت بار صبح و 
 هفت بار شب

يوي و در مورد همه امور دن
اخروي كه برايش اهميت دارد 

 كند. او را كفايت مي 

8 
رضيت باهللا رباً 
وباالسالم ديناً ومبحمد 

 نبياً.

سه بار صبح و سه 
 بار شب

داند  خداوند بر خود حق مي 
 كه او را راضي بگرداند.

به بامداد 
رسيديم 
و شب را 

در 
 يافتيم

9 

اللهم بك أصبحنا وبك 
أمسينا وبك حنيا وبك 

ت وإليك النشور، منو
ويف املساء: اللهم بك 
أمسينا وبك أصبحنا.... 

 وإليك املصري.

صبح يك بار و 
 شب يك بار

 به آن تشويق شده است.

10 

أصبحنا على فطرة 
اإلسالم، وكلمة 
اإلخالص، ودين نبينا 

وملة أبينا  صحممداً 
حنيفاً  إبراهيم 

مسلماً وما كان من 
 املشركني

 صبح يك بار
در دعاها يشان  ص رسول اهللا
 خواندند. آن را مي

11 

اللهم إين أصبحت منك 
يف نعمة وعافية وستر 
فأمتم نعمتك علي 
وعافيتك وسترك يف 
الدنيا واآلخرة. ويف 

يك بار صبح و يك 
 بار شب

داند  خداوند بر خود حق مي
كه نعمت و عافيت و 
پوشانيدن گناهانش را بر او 

 ند.ك كامل 
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 املساء يقول: أمسيت....

12 

 تحبأص يإن مالله
أُشهِدك وأُشهِد حملَةَ 
 ككَتالَئمو كشرع
 كلْقعِ خيمجو ائَكبِيأنو
بِأنك أنت اُهللا الَ إله إالّ 
 كدبداً عمحأنّ مو أنت
ورسولُك. (ويف املساء 

 أمسيت).  يقُولُ:

صبح چهار بار و 
 بار شب چهار

هر كس چهار بار آن را بگويد 
خداوند او را از آتش مصون 

 دارد. مي

 تعويذات

13 

اللهم فاطر السموات 
واألرض عامل الغيب 
والشهادة رب كل شيء 
ومليكه أشهد أال إله إال 
أنت، أعوذ بك من شر 
نفسي ومن شر الشيطان 
وشركه وأن أقترف على 
نفسي سوءاً أو أجره إىل 

 مسلم.

ر و صبح يك با
شب يك بار و 
هنگام رفتن به بستر 

 يك بار

او را از وسوسه هاي شيطان 
 دارد. مصون مي

14 
 

اللهم إين أعوذ بك من 
اهلم واحلزن وأعوذ بك 
من العجز والكسل 
وأعوذ بك من اجلنب 
والبخل وأعوذ بك من 
غلبة الدين وقهر 

صبح يك بار و 
 شب يك بار

را از بين   غم و غصه اش
رد و بدهكاري او پرداخت ب مي
 شود. مي
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 الرجال.

15 

اللَّهم أَنت ربي ال إِلَه إِال 
 كدبا عأَننِي ولَقْتخ تأَن
 كدعوو كدهلَى عا عأَنو
 وذُ بِكأَع تطَعتا اسم
من شر ما صنعت أَبوُء 
لَك بِنِعمتك علَي وأَبوُء 

ي فَاغْفر لي فَإِنه لَك بِذَنبِ
.تإِال أَن وبالذُّن رفغال ي 

سرور و سيد همه 
استغفارها است 
صبح يك بار و 

 شب يك بار

هر كس با يقين در روز آن را 
بخواند اگر در آن روز يا شب 

 آن بميرد بهشتي است.

 دعاء

16 

ياحي يا قيوم بك 
استغيث فأصلح يل شأين 
 كله وال تكلين إىل نفسي

 طرفة عني

صبح يك بار و 
 شب يك بار

خواندن آن را  صرسول اهللا 
به دخترش فاطمه سفارش 

 فرمود. مي 

17 

اللهم عافين يف مسعي، 
اللهم عافين يف بصري، 
اللهم إين أعوذ بك من 
الكفر والفقر، اللهم إين 
أعوذ بك من عذاب 

 القرب ال إله إال أنت

صبح سه بار و شب 
 سه بار

سول خدا آن روايت شده كه ر
 خواندند. را در دعاي خود مي

18 

الإله إال اهللا وحده ال 
شريك له،له امللك وله 
احلمد وهوعل كل شيء 

 قدير

 صبح و شب ده بار

ثواب آن به اندازه آزاد كردن 
اجر و پاك شدن  10يك برده 

 گناه است. 10

     
 



 
 
 

 

 پاداش و اجر تعيين شدهها  آن اقوال و اعمالي كه براي

 »الَ إِلَه إِال اللَّه وحده ال شرِيك لَه، لَه الْملْك، ولَه الْحمد، وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير«گفتن:  )1(
»ٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو ،دمالْح لَهو ،لْكالْم لَه ،لَه رِيكال ش هدحو إِال اللَّه قَالَ الَ إِلَه نمير ،

ائَةُ سم هنع تيحمو ،ةنسائَةُ حم لَه تبكُترِ رِقَابٍ، وشلَ عدع لَه تكَان ،ةرائَةَ ممٍ موي يف ،ئَةي
بِه إِال أَحد وكَانت لَه حرزا من الشيطَان يومه ذَلك حتى يمِسي، ولَم يأْت أَحد بِأَفْضلَ مما جاَء 

كذَل نم لَ أَكْثَرمع.« 
ال إِلَه إِال اللَّه وحده ال شرِيك لَه، لَه الْملْك، ولَه «=هر كسي در هر روز صد بار بگويد:

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو ،دميكصد احسان مي بردبه اندازه آزادكردن ده برده ثواب  ،»الْح ،
  ميو او در آن روز از شيطان مصون  د،شو  ميود، و صد گناهش پاك ش مينوشته  براي او

ارائه بدهد مگر كسي كه آن را بيشتر  تواند نمي  و هيچكس كار بهتري را از كار اوماند، 
 انجام داده باشد.

 »رشه ومداد كَلماتهسبحانَ اللَّه وبِحمده عدد خلْقه ورِضا نفِْسه وزِنةَ ع«) گفتن: 2(
»حبس :نهتنزمِ لَووذُ الْينم ا قُلْتبِم تزِنو لَو اترثَالثَ م اتمكَل عبأَر كدعب قُلْت لَقَد انَ اللَّه

هاتمكَل اددمو هشرةَ عزِنو فِْسها نرِضو هلْقخ ددع هدمبِحو.« 
ز از نشستنت تا پس از تو چهار كلمه را سه بار گفتم، اگر آن را با تمامي آنچه امرو

سبحانَ اللَّه وبِحمده عدد خلْقه ورِضا نفِْسه :«دشو  ميها  آن گفته اي مقايسه كنم به اندازهحاال 
هاتمكَل اددمو هشرةَ عزِنو.« 

 »سبحانَ اللَّه وبِحمده سبحانَ اللَّه الْعظيمِ«=و گفتن: »للَّه وبِحمدهسبحانَ ا«) گفتن: 3(
»م تإِنْ كَانو اهطَايخ طَّتح ةرائَةَ مم هدمبِحو انَ اللَّهحبِسي سمي نيحو بِحصي نيقَالَ ح نثْلَ م

أَح أْتي رِ،ولَمحالْب دبزادز ا قَالَ أَوثْلَ مقَالَ م دإِال أَح اَء بِها جملَ مبِأَفْض ةاميالْق موي د» .« انتمكَل
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بس هدمبِحو انَ اللَّهحبنِ سمحإِلَى الر انتبِيبح انيزي الْمف انيلَتثَق انلَى اللِّسع انيفَتفخ انَ اللَّهح
يمِالْعظ.« 

هر كس بامداد و شامگاه صد بار بگويـد: سـبحان اهللا وبحمـده گناهـان او را اگرچـه      «
و در روز قيامت هيچكس عملي بهتـر از او را بـه    گرداند  ميهمانند كف دريا باشد پاك 

دو كلمه هستند كه گفتنشان . »همراه ندارد مگر كسي همچون او يا بيشتر از او گفته باشد
ست و در ترازوي (عمل) بسيار سنگين هسـتند و نـزد خداونـد رحمـان     بر زبان راحت ا

 هستند. سبحانَ اللَّه وبِحمده سبحانَ اللَّه الْعظيمِ=محبوب هستند و آن دو كلمه

 »سبحانَ اللَّه الْعظيمِ وبِحمده«) گفتن: 4(
»هدمبِحيمِ وظالْع انَ اللَّهحبقَالَ س نم ةني الْجلَةٌ فخن لَه تغُرِس.« 

وبحمده درخت خرمايي در بهشت براي او كاشـته    هر كسي بگويد سبحان اهللا العظيم
 .شود مي

 .»الَ حولَ وال قُوةَ إِالَّ بِاللَّه«) گفتن: 5(

 ».: الَ حولَ وال قُوةَ إِالَّ بِاللَّهأَال أَدلُّك علَى كَنزٍ من كُنوزِ الْجنة؟. فَقُلْت: بلَى، فَقَالَ«
الَ «=فرمود: بهشت راهنمايي كنيم؟ گفتم: آري،  هاي گنج از گنجينهشما را به بهترين 

ةَ إِال بِاللَّهال قُولَ ووح«. 

 ) كفاره مجلس6(
»م قُوملَ أَنْ يفَقَالَ قَب طُهلَغ يهف سٍ فَكَثُرلجي مف لَسج نم ماللَّه كانحبس :كذَل ِسهلجم ن

ِسهلجي ما كَانَ فم لَه رإِال غُف كإِلَي وبأَتو كرفغتأَس تإِال أَن أَنْ ال إِلَه دهأَش كدمبِحو.« 
كسي كه در مجلسي حضور داشته و در آن لغزشش بسيار بوده، اگر پيش از آنكه از 

سبحانك اللَّهم وبِحمدك أَشهد أَنْ ال إِلَه إِال أَنت أَستغفرك وأَتوب يزد بگويد: آن مجلس برخ
كگيرد  ميتمامي آنچه را كه در آن مجلس براي او پيش آمده مورد عفو قرار  إِلَي. 
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 :ص) صلوات بر پيامبر 7(
لَّه علَيه عشر صلَوات، وحطَّت عنه عشر خطيئَات، من صلَّى علَي صالةً واحدةً صلَّى ال«

اتجرد رشع لَه تعفرا عشر حسنات«  ويف رواية:  ».و وكتب له.« 
و ده  فرسـتد  مـي  هر كس بر من تنها يك صلوات بفرستد خداوند بـر او ده صـلوات   

. و در روايتـي: ده درجـه   گردد مي افهو ده درجه به منزلت او اض شود ميگناهش بخشيده 
 مي شود.ثواب براي او نوشته 

 ) فضل قرائت آيات قرآن كريم:8(

انتني، من قَرأَ يف يوم ولَيلَة خمسين آيةً؛ لَم يكْتب من الغافلني، ومن قَرأَ مئةَ آية؛ كُتب من القَ«
 ».اجه القُرآنُ يوم القيامة، ومن قَرأَ خمس مئَة؛ كُتب لَه قنطَار من اَألجرِومن قَرأَ مئيت آيةً؛ لَم حي

ي غافلين نخواهـد   (پنجاه) آيه را تالوت نمايد, از زمره 50هر كس در يك شبانه روز 
 200  كسي پارسايان خواهد بـود و هـر   (صد) آيه را بخواند از زمره 100بود و هر كس 

يـه  آ(پانصد)  500ويست) آيه را بخواند, قرآن بر ضد او حجت نخواهد بود و هر كس (د
 آور و هنگفتي خواهد بود. را تالوت نمايد, براي او اجر سرسام

 ) فضل خواندن سوره اخالص:9(
و اللَّه أَحد تعدلُ ثُلُثَ قُلْ ه«. »من قَرأَ قُل هو اُهللا أَحد عشر مرات بنى اُهللا لَه بيتاً في اجلَنة«

آنالْقُر.« 
  اي را در بهشـت بـراي او مـي    بخواند خداوند خانههر كسي ده بار قل هو اهللا أحد را 

 . قل هو اهللا أحد برابر با يك سوم قرآن است.سازد

 ) فضل حفظ كردن آياتي از سوره كهف:10(
»ةورلِ سأَو نم اتآي رشظَ عفح نالِ مجالد نم مصف عالْكَه.« 

 (ده) آيه اول سوره كهف را حفظ نمايد از دجال مصون خواهد بود. 10هر كس 
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 ) اجر مؤذن:11(

»ةاميالْق موي لَه هِدٌء إِال شيالَ شو سال إِنو جِن ذِّنؤالْم توى صدم عمسال ي هاملؤذنون « »فَإِن
اسِ أعناقاً يوم القيامةأطولُ الن.« 

ها و اشياء كه صداي مـؤذن را بشـنود در روز قيامـت      ها و انسان  هر كسي شامل جن
 دهد. براي او شهادت مي

 ) دعا بعد از اذان:12(
»مالْقَائ الةالصو ،ةامالت ةوعالد هذه بر ماَء: اللَّهدالن عمسي نيقَالَ ح نا مدمحم آت ،ة

ةاميالْق موي يتفَاعش لَه لَّت؛ حهتدعي وا الَّذودمحا مقَامم ثْهعابيلَةَ، والْفَضيلَةَ وسالْو.« 
 اللَّهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة الْقَائمة، آتهر كسي بعد از شنيدن اذان بگويد: 

شفاعتم در روز قيامت براي او  محمدا الْوسيلَةَ والْفَضيلَةَ، وابعثْه مقَاما محمودا الَّذي وعدته؛
 شود. واجب مي

 ) وضوي خوب و كامل:13(
» تحت نم جرخى تتح هدسج نم اهطَايخ تجروَء خضالْو نسأَ فَأَحضوت نمأَظْفَارِه.« 

شود حتي از زير  هر كسي به بهترين صورت وضو بگيرد گناهانش از بدن او خارج مي
 ريزد.  هايش بيرون مي ناخن

 ) دعاي بعداز وضو:14(
لَّه وأَنَّ محمدا ما منكُم من أَحد يتوضأُ فَيبلغُ أَو فَيسبِغُ الْوضوَء ثُم يقُولُ، أَشهد أَنْ ال إِلَه إِال ال«

 ».عبد اللَّه ورسولُه؛ إِال فُتحت لَه أَبواب الْجنة الثَّمانِيةُ يدخلُ من أَيها شاَء
 هر يك از شما كه وضوي مطلوب و كاملي بگيرد و بعد از آن بگويد:

عبد اللَّه ورسولُه؛ إِال فُتحت لَه أَبواب الْجنة الثَّمانِيةُ يدخلُ أَشهد أَنْ ال إِلَه إِال اللَّه وأَنَّ محمدا «
 ».من أَيها شاَء

 



  
 احكامي كه هر مسلمان بايد بداند  238

 

 

 ) دو ركعت نماز بعد از وضو:15(
قَلْبِه ووجهِه إِال ما من مسلمٍ يتوضأُ فَيحِسن وضوَءه ثُم يقُوم فَيصلِّي ركْعتينِ مقْبِلٌ علَيهِما بِ«

 ».وجبت لَه الْجنةُ
هر مسلماني كه وضوي مطلوب را بگيرد و سپس دو ركعـت نمـاز را بـر پـاي دارد و     

 .شود ميقلب و دل او متوجه آن دو ركعت نماز باشد بهشت براي او واجب 

 ) بسيار به مسجد رفتن:16(
»فَخ ةاعمالْج جِدسإِلَى م احر ناماجِعرا وبةٌ ذَاهنسح لَه بكْتةٌ تطْوخئَةً ويو سحمةٌ تطْو.« 

دارد  هر گامي كه بر مي هر كسي روز و شب براي حضور در جماعت به مسجد برود 
 .هاي برگشتن هاي رفتن و چه گام   ، چه گامشود ميگناهي از او پاك 

 ) رفتن به مسجد:17( 
 ».ملسجِد أَو راح أَعدً اُهللا لَه في اجلَنة نزالً كُلَّما غَدا أَو راحمن غَدا إِلَى ا«

هر كس صبحگاه به مسجد برود و يا شـامگاه بـه مسـجد بـرود, خداونـد در بهشـت       
 كند كه صبحگاهان در آنجا باشد و يا شامگاههان در آن بيارامد. جايگاهي را آماده مي

 ز جمعه:) آمادگي براي رو18(

»متامِ فَاساإلم نا مندو كَبري لَمى وشمو كَرتابو كَّرب لَ ثُمساغْتو ةعمالْج مولَ يغَس نم لَمو ع
الْجمعة ويتطَهر ما  الَ يغتِسلُ رجلٌ يوم». «يلْغُ؛ كَانَ لَه بِكُلِّ خطْوة عملُ سنة أَجر صيامها وقيامها

ياثْن نيب قفَرفَال ي جرخي ثُم هتييبِ بط نم سمي أَو نِههد نم نهديرٍ وطُه نم طَاعتا اسلِّي مصي نِ ثُم
يا بم لَه رإِال غُف اماِإلم كَلَّمإِذَا ت تصني ثُم لَه بىكُتراُألخ ةعمالْج نيبو هن.« 

هر كس روز جمعه غسل كند و خود را شستشو دهد و زود از خواب برخيزد و پياده «
بـه تعـداد    ،كار بيهوده نكنـد  ،به جمعه برود و به امام نزديك شود و به او گوش فرا دهد

معه غسـل  هر كس كه روز جA» هرگام او پاداش روزه و نماز يك سال اجر خواهد داشت
كند و در حد توان خود را پاكيزه نمايد و خود را پيرايش نمايد و بوي خوش بر خـويش  
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ميان دو كس جدايي ايجاد نكند و سپس نمازي را نوافل بخوانـد   در بزند و بيرون برود و
و سپس به هنگام خطبه امام ساكت بماند گناهان ميان آن جمعه تا جمعه ديگرش بخشيده 

 ».دشو  مي

 رسيدن به اهللا اكبر اول نماز و تكبيره االحرام:) 19(

»اَءةٌ مرب :اناَءترب لَه تبةَ األولَى كُتكْبِريالت رِكدي ةاعمي جا فموي نيعبأَر لَّهلَّى لص نار، مالن ن
 ».وبراَءةٌ من النفَاقِ

بخوانـد و بـا تكبيـر اولـي امـام      هر كسي چهل روز نمازهايش را به همـراه جماعـت   
از آتـش دوزخ و   شـود  مينمازش را آغاز كند(به تكبير اولي برسد) از دو چيز حتما تبرئه 

 از انفاق.

 ) نمازهاي واجب را به جماعت خواندن:20(
 ».صالةُ الْجماعة تفْضلُ صالةَ الْفَذِّ بِسبعٍ وعشرِين درجةً«

 از نماز فردي است. بار برتر 27نماز جماعت 

 عشا با جماعت: ) خواندن نماز صبح21(
صلَّى من صلَّى الْعشاَء في جماعة فَكَأَنما قَام نِصف اللَّيلِ، ومن صلَّى الصبح في جماعة فَكَأَنما «

لَ كُلَّهاللَّي.« 
، شب را نماز خوانـده  زمي اهركس نماز عشا را با جماعت بخواند مثل آن است كه ني

و هركس نماز صبح را با جماعت بخواند همانند آن است كه تمامي شب را نماز خوانـده  
 است.

 ) صف اول نماز:22(
 ».الَو يعلَم الناس ما في النداِء والصف األولِ ثُم لَم يجِدوا إِال أَنْ يستهِموا علَيه الستهمو«
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ند زود رفتن به نماز هنگام اذان و در صف اول چه اجـر و پاداشـي   دانست مير مردم اگ
 .كشي مى كردند كردند و در حضور به صف اول قرعه  ميدارد براي آن عزم خود را جزم 

 ) نماز زن در منزل:23(
» بِياَءت امرأة إىل النال صجالص بي أُحإِن ولَ اللَّهسا ري :فَقَالَت تملع قَالَ: قَد ،كعةَ م

أَنك تحبني الصالةَ معي، وصالتك في بيتك خير لَك من صالتك في حجرتك، وصالتك في 
جِدسي مف كالتص نم لَك ريخ ،ارِكي دف كالتصو ارِكي دف كالتص نم ريخ كترجح  ،كمقَو

 ».وصالتك في مسجِد قَومك خير لَك من صالتك في مسجِدي
آمد و گفت يا رسول اهللا دوسـت دارم پشـت شـما     صخانمي به خدمت رسول اهللا 

امـا   ،دانم دوست داري پشت سر من نماز بخـواني  ميفرمود  صرسول اهللا   نماز بخوانم،
از در اطاق خود و نمازت در اطاقت از نمازت در خانه ات نمازت در منزل از خواندن نم

 ت از نمازت در مسجد من بهتر است.ا هو نمازت در مسجد طايف

 ) نماز مستحب فراوان خواندن:24(
»ةً وجرا دبِه اللَّه كفَعةً إِال ردجس لَّهل دجسال ت كفَإِن لَّهل ودجالس ةبِكَثْر كلَيا عبِه كنطَّ عح
 ».خطيئَةً

بريـد خداونـد    ي را كـه مـي  ا همايم زيرا هر سـجد ن ميشما را به سجده بسيار سفارش 
 گرداند. افزايد و گناهي از گناهان شما را پاك مي اي را بر منزلت شما مي درجه

 ) خواندن مرتب نمازهاي سنت رواتب:25(
»يتنث لَةلَيمٍ ووي يلَّى فص ننِ  ميتكْعررِ ولَ الظُّها قَبعب؛ أَرةني الْجف تيب لَه نِيةً بكْعةَ ررشع

 ».بعدها، وركْعتينِ بعد الْمغرِبِ، وركْعتينِ بعد الْعشاِء، وركْعتينِ قَبلَ صالة الْفَجرِ
اي در بهشت براي او  ستحب بخواند خانهكسي كه در شبانه روز دوازده ركعت نماز م

شود چهار ركعت قبـل از ظهـر و دو ركعـت بعـد از آن و دو ركعـت بعـد از         ساخته مي
 .دو ركعت بعد از عشا و دو ركعت قبل از نماز صبح  مغرب
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 ) سنت راتبه قبل از نماز صبح و فريضه صبح:26(
»ا فما وينالد نم ريرِ خا الْفَجتكْعاريه» .«اللَّه ةمي ذف وفَه حبلَّى الصص نم.« 

دو ركعت نماز قبل از نماز صبح بهتر از دنيا و همه آنچه در آن است، هر كسـي نمـاز   
 .گيرد  ميصبح را بخواند در حمايت خداوند قرار 

 ) نماز چاشتگاه:27(
كُلُّ تسبِيحة صدقَةٌ، وكُلُّ تحميدة صدقَةٌ، وكُلُّ يصبِح علَى كُلِّ سالمى من أَحدكُم صدقَةٌ فَ«

يقَةٌ، ودكَرِ صنالْم نع يهنقَةٌ، ودص وفرعبِالْم رأَمقَةٌ، ودص ةكْبِريكُلُّ تقَةٌ، ودص يلَةلهت نم زِئج
 ».ذَلك: ركْعتان يركَعهما من الضحى

هر تسبيحي صدقه اسـت  ي است، ا صدقه  هر پيوندي از بـدن شما در هر صبحگاه بر
و هر حمدي و ال إله إالَّ اهللا واهللا اكبر و او به معروف و نهي و از منكر صدقه است و امـا  

 اجر و ثواب دارد.ها  آن دو ركعت نماز صبح به اندازه همه

 ) ذكر خداوند در محل نماز:28(
»صكَةُ تالئالْم ماللَّه ،لَه راغْف مث تقول: اللَّهدحي ا لَمم الهصي مف اما دم كُمدلَى أَحلِّي ع

همحار .« 
بر هر يك از شما تا زماني كه در محل نماز هستنيد و همچنـان وضـو داريـد ماليـك     

ندا با او مهربان ويند خداوندا او را مورد مغفرت قرار بده، خداوگ ميرستند و ف ميصلوات 
 .باش

) ذكر خداوند بعد از خواندن نماز صبح (با جماعت) تا طلوع آفتاب و خواندن 29(
 دو ركعت نماز بعد از آن:

» لَه تنيِ كَانتكْعر لّىص ثُم سمالش طْلُعى تتاَهللا ح ذكُري دقَع ثُم ةاعمي جف حبّالص لّىن صم
ةجرِ حكَأج ةامت ةامت ةامت ةرمعو.« 
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هر كس نماز صبح را با جماعت بخواند بعد بنشيند و تا طلوع آفتاب خداوند را ذكـر  
كند و سپس دو ركعت نماز را بر جاي بياورد به اندازه ثواب يك حج و يك عمره كامل، 

 .سازد مي كامل، كامل از آن خود 

  رخيزد و همسرش نيز بيدار شود:) هر كس براي بر پايي نماز تهجد ب30(
»كَث اللَّه رِينالذَّاك نا مبا كُتيعنِ مجيتكْعا رلَّيفَص هأَترقَظَ امأَيلِ واللَّي نقَظَ ميتاس نا مري

اترالذَّاكو.« 
دو » به جماعت«هر كس شبانگاهان بيدار شود و همسرش نيز با او برخيزد, با همديگر

دهـد كـه بسـيار     را از زمره مـردان و زنـاني قـرار مـي    ها  آن كعت نماز بخوانند, خداوندر
 كنند. خداوند را ياد مي

 ) كسي كه قصد نماز شب را داشته اما او را خواب ربوده باشد:31(
لَه أَجر صالته  -عزوجل–ه ما من امرِئٍ تكُونُ لَه صالةٌ بِاللَّيلِ فَيغلبه علَيها نوم إِال كَتب اللَّ«

 ».وكَانَ نومه ذَلك صدقَةً
هر كس براى نماز نافله شب بيدارى كند، اما او را خـواب ربـوده باشـد، مگـر اينكـه      

 .اي براي اوست يرد و خوابش صدقهگ ميخداوند اجر نماز را براي او در نظر 

 يقظ من النوم ليالً)) من دعا إذا تَعار من الليل: (أي إذا است32(
» وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكال ش هدحو إِال اللَّه لِ فَقَالَ ال إِلَهاللَّي نم ارعت نلَى كُلِّ مع

و رأَكْب اللَّهو إِال اللَّه ال إِلَهو انَ اللَّهحبسو لَّهل دمالْح يرٍء قَديقَالَ ش ثُم ةَ إِال بِاللَّهال قُولَ ووال ح
هالتص لَّى قُبِلَتصأَ وضوفَإِنْ ت لَه جِيبتا اسعد ي أَول راغْف ماللَّه.« 

هركس در شب بيدار شود و ذكر مذكور را بگويد سپس بگويد: خدايا مـرا بـبخش، و   
وضو بگيرد و نمـاز بخوانـد، نمـازش قبـول     يا دعا كند، دعايش مستجاب مىشود، و اگر 

 مىشود. 
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سبحان اهللا و الحمداهللا و اهللا اكبر و پايان دادن آن به الاله إالَّ  بار 33) گفتن 33(
 اهللا:
» اللَّه ركَبو نيثَالثثَالثًاً و اللَّه دمحو نيثَالثثَالثًاً و الةرِ كُلِّ صبي دف اللَّه حبس نم نيثَالثثَالثًاً و

ه الْحمد وهو فَتلك تسعةٌ وتسعونَ وقَالَ تمام الْمائَة ال إِلَه إِال اللَّه وحده ال شرِيك لَه، لَه الْملْك ولَ
 ».علَى كُلِّ شيٍء قَدير، غُفرت خطَاياه وإِنْ كَانت مثْلَ زبد الْبحرِ

  بار اهللا اكبـر  33بار الحمداهللا،  33، بار سبحان اهللا 33ر كس بعد از هريك از نمازها ه
 را بگويد و در پايان بگويد:

»يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكال ش هدحو إِال اللَّه گناهان او  »ال إِلَه
 ود.ش ميباشد بخشيده  اگر چه همچون كف دريا

 ) خواندن آيه الكرسي بعد از نمازهاي واجب:34(
»تإِال املَو ةلِ اجلَنوخد نم هعنمي ة لَمبوكْتالة مكُلِ ص ربي دسةَ الكُرأ آيقَر نم.« 

كسي كه بعد از نمازهاي خود آيه الكرسي را بخواند فاصله او تا بهشـت فقـط مـرگ    
 است.

  :) عيادت مريض35(
»شع هادإِنْ عو ،ِسيمى يتح لَكم ونَ أَلْفعبس هلَيلَّى عةً إِال صوا غُدملسم ودعمٍ يلسم نا مةً مي

ةني الْجف رِيفخ كَانَ لَهو بِحصى يتح لَكم ونَ أَلْفعبس هلَيلَّى عإِال ص.« 
كند مگر اينكـه هفتـاد هـزار     لماني مسلمان ديگر را در وقت صبح عيادت نميهيچ مس

فرستند و اگر شب به عيادت او برود, هفتاد هزار مالئكه تـا   مالئكه تا شب بر او درود مي
 اي در بهشت است. هاي چيده فرستند, و براي او ميوه صبح بر او درود مي

  ) هر كس كلمات توحيد را بگويد و بميرد:36(
 ».ما من عبد قَالَ ال إِلَه إِال اللَّه ثُم مات علَى ذَلك إِال دخلَ الْجنةَ«
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اي نيست كه ال اله اال اهللا را گفته باشد و سپس با ايمـان بـه آن بميـرد مگـر      هيچ بنده
 اينكه به بهشت وارد شود.

  ) تعزيه دادن به مصيبت ديده:37(
ما من مؤمنٍ يعزي أَخاه مبصيبته؛ إال كَساه اُهللا من حلَلِ » «فَلَه مثلُ أجرِه من عزى مصاباً؛«

ةامالكَر.« 
شود. هيچ مؤمني  اي را بكند, اجري همانند او را شامل مي هر كس تعزيه مصيبت ديده

د او را با لباس كند مگر اينكه خداون اش را مي نيست كه تعزيه برادر مسلمان مصيبت ديده
 پوشاند. كرامت مي

  ) غسل دادن ميت و پوشاندن عيب او:38(
 ».من غَسلَ ميتاَ فَكَتم علَيه؛ غَفَر اُهللا لَه أَربعين مرةً«

اي را غسل داده (اسرار و عيوب) او را پنهان نمايد, خداوند چهل مرتبـه او را   هر مرده
 آمرزد. مي

 ميت و تشييع جنازه تا قبرستان:) نماز بر 39(
من شهِد الْجنازةَ حتى يصلِّي فَلَه قرياطٌ، ومن شهِد حتى تدفَن كَانَ لَه قرياطَان، قيلَ وما «

نا يف قراريط : (لقد فرطّ-رضي اهللا عنهما–. قال ابن عمر »الْقرياطَان؟. قَالَ: مثْلُ الْجبلَينِ الْعظيمينِ
 كثرية).

اي نماز بخواند يك قيراط اجر دارد، و كسي كه بـر دفـن آن جنـازه     هر كسي بر جنازه
ال شـد قيـراط چيسـت فرمـود: دو     ؤنيز همراه شود دو قيراط اجر خواهد داشت، از او س

هـاي بسـياري افـراط     قيراط همانند دو كوه بزرگ است. ابـن عمـر فرمـود: مـا در قيـراط     
 ايم. كرده
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 سازد: ) كسي كه براي كسب رضايت خداوند مسجدي را مي 40(

»ةني الْجاً فتيب لَه ى اللَّهنب ا ولو كمفحص قَطَاةجِدسم لَّهى لنب نعش طري  (مفحص قطاة:». م
 القطاة).

سازد هر چند بـه انـدازه النـه گنجشـكي باشـد       كسي كه مسجدي را براي خداوند مي
 سازد. ي را در بهشت براي او ميا خداوند خانه

 ) انفاق:41(
لُ مامن يوم يصبح العباد فيه إِالَّ ملَكان ينزِالن فَيقُول أَحدهما اللَّهم أَعط منفقَاً خلَفَاً، ويقُو«

 ».اآلخر اللَّهم أَعط ممِسكاً تلَفاً
گويد  شود و يكي از آنان مي نازل ميگذرد مگر كه دو فرشته  هيچ صباحي برمردم نمي

 خداوندا مال اهل انفاق را جايگزين كن و مال خودداري كننده از احسان را تلف نما.

 ) صدقه:42(
»هفَعإِال ر لَّهل دأَح عاضوا تما، وزفْوٍ إِالعا بِعدبع اللَّه ادا زمالٍ وم نقَةٌ مدص تقَصا نماللَّه « ،

تصدق سبق درهم مائَةَ أَلْف، قَالُوا: يا رسولَ اللَّه وكَيف؟ قَالَ: رجلٌ لَه درهمان فَأَخذَ أَحدهما فَ«
 ».بِه، ورجلٌ لَه مالٌ كَثري فَأَخذَ من عرضِ ماله مائَةَ أَلْف فَتصدق بِها

كاهـد و عفـو بخشـش بخشـنده را عـزت       ميـزان دارايـي نمـي    صدقه به هيچ وجه از
 گرداند.   بخشد و انسان متواضع را سر بلند مي مي

گفتند يا رسـول اهللا چگونـه؟ فرمـود: مـردي      ،يك درهم از صد هزار درهم برتر است
را صدقه داده، و مردي داراي دارايي بسياري اسـت و  ها  آن داراي دو درهم است يكي از

 د هزار درهم را صدقه داده است.از آن مال ص

 ) قرض دادن بدون سود:43(
 ».ما من مسلمٍ يقْرِض مسلما قَرضا مرتينِ إِال كَانَ كَصدقَتها مرةً«
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هرگاه مسلماني به برادر مسلمان خود (پول يا مالي را) دو بار قرض دهد (تا گرهي از 
 اب يك بار صدقه دادن همان مال عايد او خواهد شد.كار او بگشايد ثوابي) برابر با ثو

() درگذشن از معسر44(
39F

1(: 

»أَنْ ي لَّ اللَّهلَع هنع زاوجا فَتِسرعم تيإِذَا أَت اهفَتقُولُ لفَكَانَ ي اسالن ايِندلٌ يجا كَانَ رنع زاوجت
 اللَّه يعزوجل–قَالَ فَلَق- زاوجفَت هنع.« 

كرد كه چنانچه (درمانده و)  داد و به پسر جوانش سفارش مي مردي به مردم قرض مي
معسري نزد تو آمد از او درگذر (و به خاطر طلبت او را بـه مشـقت ميانـداز) باشـد كـه      
خداوند متعال از ما درگذرد (و گناهان ما را معاف گردانـد). گويـد: آن مـرد خداونـد را     

 يكه از گناهانش در گذشته بود.مالقات كرد در حال

 ) روزه گرفتن در راه خدا:45(

 ».من صام يوما في سبِيلِ اللَّه بعد اللَّه وجهه عن النارِ سبعني خرِيفًا«
هر كس در راه خدا يك روز را روزه بگيرد خداوند وي را بـه انـدازة هفتـاد سـال از     

 گرداند. آتش دور مي

 زه گرفتن سه روز در هر ماه:) رو46(
 ».صوم ثَالثَة من كُلِّ شهرٍ ورمضانَ إِلَى رمضانَ صوم الدهر«

هر كس از هر ماه سه روز، و رمضان تا رمضان ديگر روزه بگيرد چنان است كه تمـام  
 سال را روزه گرفته است.

 روزه گرفتن روز عرفه:
»مِ عومِ يوص نلَ عئسةَوياقالْبةَ وياضةَ الْمنالس كَفِّرفَةَ فَقَالَ ير.«  

                                                           
نيست و يا به نحوي ديگر بدهكاري دارد و... معسـر   كسي كه قرضي را گرفته و قادر به پرداخت آن -1

 گويند. (مترجم)
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از روزه گرفتن روز عرفه سؤال شد: ايشان فرمود: ايـن روزه كفـارة    صاز رسول اهللا 
 شود. گناهان همان سال و سال گذشته روزه گيرنده مي

 روزه گرفتن روز عاشورا:
 »قَالَ يكَفِّر السنةَ الْماضيةَوسئلَ عن صومِ يومِ عاشوراَء فَ«

و از روزه گرفتن روز عاشورا سؤال شد. ايشان فرمـود: كفـارة گناهـان سـال گذشـته      
 باشد. مي

 ) روزه گرفتن شش روز از ماه شوال:47(
 ». من صام رمضانَ ثُم أَتبعه ستا من شوالٍ كَانَ كَصيامِ الدهرِ«
مي ماه رمضان را روزه بگيرد و سپس شش روز از ماه شوال را نيـز روزه  هر كس تما«

 . »بگيرد، گويا همه روزگار (سال) را روزه گرفته است

 ) كامل خواندن نماز تراويح همراه با امام جماعت:48(
»لَةلَي اميق لَه ِسبح رِفصنى يتامِ حاِإلم علَّى ملَ إِذَا صجإِنَّ الر«. 

كنـد و تـا پايـان نمـاز امـام را       مردي كه براي خواندن نماز (تراويح) به امام اقتدا مـي 
 .شود ميكند (از ثوابي برابر با) عبادت يك شب كامل برخوردار  همراهي مي

 ) حج مبرور:49(

»هأُم هتلَدمِ ووكَي عجر قفْسملْ يفُثْ وري فَلَم لَّهل جح نم.« 
كه براي رضاي خدا حج كند و (در ايام حج) از فسـق و گنـاه (شـهوت نفـس،     كسي 

گـردد) همانگونـه كـه     فحش و سخن بد) پرهيز كند پس از اتمام حج (از گناهان پاك مي
 هنگام زاده شدن، از مادر پاك بوده است.

 ».واحلَج املَبرور لَيس لَه جزاٌء إال اجلَنة«
 جز بهشت (خداوندي) شايسته نيست.و حج مبرور را پاداشي 
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 ) عمره رفتن در ماه رمضان:50(
»عيةً مجح ةً، أوجلُ حدعانَ تضمي رةٌ فرمع.« 

كنـد. (راوي   عمره رفتن در ماه رمضان (در اجر و ثواب) با يك حج (كامل) برابري مي
يت و همراهـي مـن   فرمود) با حجي در مع صانگار شك كرده و گفته، شايد رسول اهللا 

 كند. برابري مي

 ) انجام اعمال صالح در ده روز اول از ماه ذي الحجه:51(
قَالُوا: يا رسولَ  يعنِي أَيام الْعشرِ.  »ما من أَيامٍ الْعملُ الصالح فيها أَحب إِلَى اللَّه من هذه اَأليامِ«

وال الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه، إِال رجلٌ خرج بِنفِْسه وماله فَلَم «قَالَ:  يلِ اللَّه ؟. اللَّه وال اجلهاد في سبِ
 ».يرجِع من ذَلك بِشيٍء

تر از اعمـال صـالح در    داشتني در هيچ يك از ايام (سال) عمل نيكو انجام دادن دوست
د. (اصـحاب رضـي اهللا عـنهم) عـرض     باشـ  يم(ده روز اول) ماه ذي الحجه نزد خداوند ن

فرمود: حتي جهاد در راه  صكردند. اي رسول خدا! حتي جهاد در راه خدا! آن حضرت 
خدا، مگر اينكه شخص با مال و جان خود در راه خدا خروج كند و باز نگردد (يعني بـه  

 شهادت برسد).

 ) قرباني:52(
» ولِ اللَّهسر ابح؟ قَالَ:  -يه وآله وسلمصلی اهللا عل-قَالَ أَصياحاَألض هذا هم :ولَ اللَّهسا ري

الصوف يا سنةُ أَبِيكُم إِبراهيم قَالُوا: فَما لَنا فيها يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: بِكُلِّ شعرة حسنةٌ، قَالُوا: فَ
 ».ف حسنةٌرسولَ اللَّه؟ قَالَ بِكُلِّ شعرة من الصو

عرض كردند، اي رسـول خـدا! چـرا بايـد قربـاني كـرد؟ آن        صاصحاب رسول اهللا 
حضرت فرمود: اين سنت پدرتان ابراهيم است. اصـحاب عـرض كردنـد: چـه چيـزي از      

فرمود: در مقابـل هـر مـو (از حيـوان قربـاني       صگردد؟ آن حضرت  قرباني عايدمان مي
صحاب گفتند: اگر حيوان پشـم داشـته باشـد؟ آن    گيرد. ا شده) يك نيكي به شما تعلق مي
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كننـده تعلـق    فرمود: در برابر هر تار مو از پشم نيـز يـك نيكـي بـه قربـاني      صحضرت 
 گيرد. مي

 ) اهميت نيت خالص:53(
»لُ بِعمعي وا فَهلْمعاالً وم اللَّه اهلٌ آتجفَرٍ: رن ةعبثَلِ أَركَم ةاُألم هذثَلُ هي مف قُهفني هالي مف هلْم

لَ الَّذي يعملُ؛ حقِّه، ورجلٌ آتاه اللَّه علْما ولَم يؤته ماالً فَهو يقُولُ لَو كَانَ لي مثْلُ هذَا عملْت فيه مثْ
 ولُ اللَّهسا-صلی اهللا عليه وآله وسلم-قَالَ رورِ سي اَألجا فمفَه : هتؤي لَماالً وم اللَّه اهلٌ آتجرٌء. و

 واالً فَهال ما ولْمع اللَّه هتؤي لٌ لَمجرو ،قِّهرِ حي غَيف قُهفني هالي مبِطُ فخي وا فَهلْمي عكَانَ ل قُولُ: لَوي
: فَهما في الْوِزرِ -صلی اهللا عليه وآله وسلم-رسولُ اللَّه  مثْلُ هذَا عملْت فيه مثْلَ الَّذي يعملُ قَالَ

 ».سواٌء
را خداوند مال (ثروت) و دانـش  ها  آن مثال اين امت چون چهار نفر است كه: يكي از

كنـد و آن را در راه حـق انفـاق     ارزاني داشته و او با دانش خويش در مالش تصـرف مـي  
ارزاني داشته ولي از ثروت وي را محـروم گردانيـده و    كند و ديگري را خداوند دانش مي

گويد اگر من هم از مالي چون فالني برخـوردار بـودم همچـون او اقـدام      اين شخص مي
فرمايد: اين دو نفـر هـر دو    مي صنمودم). رسول اهللا  كردم (و من هم آن را انفاق مي مي

ثروت و مـال ارزانـي   اند. (شخص سوم) كسي است كه خداوند به وي  در پاداش مساوي
داشته، اما از علم و دانش او را محروم گردانده است. ايـن شـخص (بـه علـت جهالـت)      

كند. نفر چهارم كسـي اسـت    دارد و در آن كوتاهي مي اموالش را در غير حق مصروف مي
گويد: اگـر مـن هـم     كه خداوند هم از مال و هم از دانش وي را محروم گردانده و او مي

فرمـود:   صكردم. رسول اهللا  وم از اموال) برخوردار بودم چون او اقدام ميمثل او (نفر س
 اين دو در گناه برابرند.
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 ) طالب علم:54(
»أَج عضكَةَ لَتالئإِنَّ الْمو ةنطَرِيقًا إِلَى الْج بِه اللَّه لَكا سلْمع يهي فغتبطَرِيقًا ي لَكس نا مهتنِح

اِء البِ الْعلْمِ وإِنَّ الْعالم لَيستغفر لَه من في السموات ومن في اَألرضِ حتى الْحيتانُ في الْمرِضاًء لطَ
نَّ اَألنبِياَء لَم إِوفَضلُ الْعالمِ علَى الْعابِد كَفَضلِ الْقَمرِ علَى سائرِ الْكَواكبِ إِنَّ الْعلَماَء ورثَةُ اَألنبِياِء 

 ». يورثُوا دينارا ولَا درهما إِنما ورثُوا الْعلْم فَمن أَخذَ بِه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍ
آنكه در راهي رود كه در آن طلب علم كند خداوند بـرايش راهـي را بسـوي بهشـت     

ش دارند بالهاي خـود را بـراي   كند و همانا فرشتگان بواسطة رضايتي كه از كار هموار مي
هـا در آب   انـد حتـي مـاهي    ي كساني كه در زمين و آسمان گسترانند و همه طالب علم مي

طلبند و فضيلت عالم بر عابد مانند فضيلت مـاه شـب چهـارده بـر      براي عالم آمرزش مي
انـد و پيـامبران درهـم و دينـاري بـه ارث       بـر پيـامبران   هاسـت. علمـا ميـراث    ديگر ستاره

ي افـزون و وافـر    گذارند بلكه علم را به ارث گذاشتند و كسيكه آن را گرفت از بهره ينم
 برخوردار شده است.

 ) فضيلت عالم:55(
»اكُمنلَى أَدي علكَفَض ابِدلَى الْعمِ عاللُ الْعفَض« ولُ اللَّهسقَالَ ر صلی اهللا عليه وآله -. ثُم
كَته وأَهلَ السموات واَألرضني حتى النملَةَ في جحرِها وحتى الْحوت إِنَّ اللَّه ومالئ«: -وسلم

رياسِ الْخلِّمِ النعلَى ملُّونَ عصلَي .« 
تـرين شـما از لحـاظ منزلـت      فضيلت عالم بر عابد چون فضيلت من (پيامبر) بر پـايين 

ند و فرشتگان او و تمامي اهل آسمانها و فرمود: همانا خداو صاست. سپس رسول خدا 
اش و ماهي (در دريا) بر معلمي كه به مردم علم نيكـو و مفيـد    زمين، حتي مورچه در النه

 فرستند. آموزاند درود مي مي

 ) جايگاه شهيد:56(
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»دقْعى مريو ةفْعلِ دي أَوف لَه فَرغالٍ يصخ تس اللَّه دنع هِيدلشذَابِ لع نم ارجيو ةنالْج نم ه
دنيا وما فيها الْقَبرِ ويأْمن من الْفَزعِ اَألكْبرِ ويوضع علَى رأْسه تاج الْوقَارِ الْياقُوتةُ منها خير من ال

 »ويشفَّع في سبعني من أَقَارِبِهويزوج اثْنتينِ وسبعني زوجةً من الْحورِ الْعنيِ 
گردد. در همان اولين وهله  شهيد در نزد خداوند از شش (جايزه) ويژگي برخوردار مي

شود، جايگاه خود را در بهشت (الهي) بـه   (حضور در محضر الهي) گناهانش آمرزيده مي
ز قيامت و محشر) نيز (رو» فزع اكبر«بيند، از عذاب قبر رهانيده شده از عذاب  وضوح مي
شود كه هر ياقوت آن از دنيا و هر آنچـه در   يابد، تاج افتخار بر سر او نهاده مي نجات مي

تر (و بهتر) است، هفتاد و دو حور بهشتي بـه عنـوان همسـر بـدو ارزانـي       دنياست قيمتي
 شود تا هفتاد تن از نزديكان خويش را شفاعت كند. شود، به او اجازه داده مي مي

 شدن در راه خدا: ) زخمي57(
يوم والَّذي نفِْسي بِيده ال يكْلَم أَحد في سبِيلِ اللَّه واللَّه أَعلَم مبن يكْلَم في سبِيله إِال جاَء «

كسامل رِيح يحالرمِ ونُ الدنُ لَواللَّوو ةاميالْق.« 
اوست هيچ كس در راه خداوند (جهاد) زخمـي  قسم به آن ذاتي كه جان من در دست 

شود دانـاتر اسـت ـ، مگـر اينكـه در       دارد ـ و خداوند بدان كه در راهش زخمي مي  برنمي
 شود كه خون او رنگ خون و بويش بوى مشك است. اي محشور مي روز قيامت به گونه

 ) جهاد در راه خدا:58(
»نم ريخ بِيلِ اللَّهي سمٍ فواطُ يا  رِبينالد نم ريخ ةاجلَن نم كُمدأَح طوس عضوما وهلَيا عما وينالد

 ».وما علَيها
و  ،يك روز در راه خدا سنگرگرفتن در جهاد از دنيا و آنچـه در آن اسـت بهتـر اسـت    

ر آن است بهتر كند. از دنيا و آنچه د مقدار فضايي كه يك شالق از بهشت (دره) اشغال مي
 است.
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 ) تجهيز مجاهد:59(
 ».من جهز غَازِيا فَقَد غَزا، ومن خلَف غَازِيا في أَهله فَقَد غَزا«

هر كس مجاهدى را تجهيز كند (و به لحاظ مالي يا تهيه مركب و غيره مجاهد را ياري 
در نبـود او) اهـل و   رساند) گويي خود جهاد كرده و كسي كه پـس از رقـتن مجاهـد (و    
 عيالش را پشتيباني و ياري كند چنان است كه خود جهاد كرده است.

 ) آرزوي جهاد:60(
»هاشرلَى فع اتإِنْ ماِء ودهازِلَ الشنم اللَّه هلَّغقٍ بدةَ بِصادهالش أَلَ اللَّهس نم.« 

اي شهادت (در راه او را) بكند هر كس (صميمانه و) با صداقت كامل از خداوند تقاض
اش  دارد هر چند (شهيد نشود) و در خانه خداوند جايگاه و منزلت شهدا را بدو ارزاني مي

 بر فراشش بميرد.

 ) گريه و زاري از ترس خدا:61(
»ف سرحت تاتب نيعو ،اللَّه ةيشخ نم كَتب ني؛ عارا النمهسمال ت اننيعبِيلِ اللَّهي س.« 

دو چشم را آتش (جهنم) نسوزاند. چشمي كه از ترس خداوند گريـان بـوده و ديگـر    
چشمي كه در راه خداوند پاسباني نموده است. (منظور چشم نگهبان يا مجاهدي است كه 

 با وجود غلبة خواب براي حراست از اسالم و مسلمين بيدار مانده است).

 ان:) بال و مصيبت بر مسلم62(

ما يصيب املسلم من نصبٍ والَ وصبٍ وال هم والَ حزن والَ أذى وال غَم، حتى الشوكة «
 ».يشاكها إالَّ غَفَر اُهللا بِها من خطَاياه

رسـد حتـي    اي به مسلمان نمـي  گونه خستگي، مرض، غم، اندوه، اذيت و شكنجه هيچ
خداوند در قبـال آن گنـاهي از گناهـانش را مـورد      خلد مگر اينكه خاري كه به پايش مي

 دهد. آمرزش قرار مي
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 ) پرهيز از داغ كردن و تعويذ (دعا خواندن) و قال:63(
اُألمم يف املَنامِ فَرأى أُمته وفيهم سبعونَ ألفَاً  -صلی اهللا عليه وآله وسلم-عرِضت علَى النيب «

ال حسابٍ وال عذَابٍ وهم: الَّذين ال يكْتوونَ، وال يسترقُونَ، وال يتطَيرونَ، وعلَى يدخلُونَ اجلنةَ بِ
 ».ربهِم يتوكَّلُونَ

در ميـان امـت    صعرضه شـدند. آن حضـرت    صتمامي امتها در خواب بر رسول 
و بدون هيچ دغدغه و خويش هفتاد هزار (نفر) را مشاهده نمود كه بدون حساب و كتاب 

كساني بودند كه خود را داغ (براي شفا ها  آن رنجي به بهشت (خداوندي) داخل گرديدند.
گيـري)   كننـد، و از تفائـل (فـال    كنند، و طلب خواندن تعويذ از كسي نمي از بيماري) نمي

 نمودند. كردند و (همواره) بر خداي خويش توكل مي پرهيز مي

 ش را از دست داده:) كسي كه فرزندان كوچك64(
 ».ما من الناسِ مسلم يموت لَه ثَالثَةٌ من الْولَد لَم يبلُغوا الْحنثَ إِال أَدخلَه اللَّه الْجنةَ«

هر مسلماني كه سه تن از فرزندان او قبل از سن بلوغ (و قبل از اينكـه بـه سـن گنـاه     
وي را (در مقابل چنين مصبيتي كه تحمـل نمـوده)    ترديد خداوند برسند) از دنيا بروند بي

 بهشت خويش، ارزاني خواهد كرد.

 د:ده مياش را از دست  ) كسي كه بينايي 65(
»هينيع رِيدةَ، ينا الْجمهنم هتضوع ربفَص هيتبِيبي بِحدبع تلَيتقَالَ: إِذَا اب إِنَّ اللَّه.« 

ام را با از بين بـردن بينـايي او بيازمـايم و او دو     فرمايد: چنانچه بنده يخداوند متعال م
چشم خود را بخواهد، و او در مقابل، صبر پيشه سازد. در عوض دو چشـم او بهشـت را   

 بدو خواهم بخشيد.

 ) ترك چيزي جهت جلب رضاي خدا:66(
 ».ال أَعطَاك اللَّه خيرا منهإِنك لَن تدع شيئًا اتقَاَء اللَّه عز وجلَّ إِ«
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كنـي مگـر اينكـه     هيچگاه تو چيزي را صرفاً به خاطر ترس و تقواي الهـي تـرك نمـي   
 گرداند. خداوند بهتر از آن را عايد تو مي

 ) حفاظت زبان و شرمگاه:67(
 ».جنةَمن يضمن لي ما بين لَحييه وما بين رِجلَيه أَضمن لَه الْ«

): هر كس زبان و شرمگاه خويش را حفظ كنـد بهشـت را بـراي او    ص(رسول خدا 
 كنم. ضمانت مي

 ) آداب داخل شدن در منزل و آداب غذا خوردن:68(

م وال إِذَا دخلَ الرجلُ بيته فَذَكَر اللَّه عند دخوله وعند طَعامه قَالَ الشيطَانُ: ال مبِيت لَكُ«
أَدركْتم الْمبِيت، وإِذَا لَم يذْكُر اللَّه عند =عشاَء، وإِذَا دخلَ فَلَم يذْكُر اللَّه عند دخوله قَالَ الشيطَانُ:

 ».طَعامه قَالَ أَدركْتم الْمبِيت والْعشاَء
كردن غذا خداي را يـاد كنـد   هر گاه كسي هنگام داخل شدن در خانه و هنگام شروع 

اي براي شـما   (بسم اهللا الرحمن الرحيم گويد) شيطان (به دار و دسته خود) گويد: نه خانه
باقي ماند و نه غذايي، ولي چنانچه بدون ذكر و ياد الهي در خانه داخل شود يا شروع بـه  

 د.غذا خوردن كند شيطان (به دار و دستة خود) گويد: هم منزل و هم غذا يافتي

 كند: ) كسي كه از پي خوردن، نوشيدن و پوشيدن شكرگزاري خدا را مي69(
»ةال قُوي ونلٍ مورِ حغَي نم ُزقَنِيهرذَا ونِي همي أَطْعالَّذ لَّهل دما فَقَالَ: الْحامأَكَلَ طَع نلَم رغُف  ه

بِهذَن نم مقَدا تذَا...: «وإذا شرب شراباً قال» مقَاين هي سالَّذ لَّهل دموإذا لبس ثوباً جديداً » الْح
 . »الْحمد للَّه الَّذي كَساين هذَا...«قَالَ: 

ستايش مخصـوص خداونـدي اسـت كـه چنـين      A=هر كس پس از خوردن غذا بگويد:
و قوة مـن   ترديد) دست يافتن به چنين غذايي منوط به نيرو غذايي را ارزاني داشته و (بي

شود. پس از نوشيدن آب به جاي (اطعمنـي =   اش آمرزيده مي تمامي گناهان گذشته» نبود



  
 255 پاداش و اجر تعيين شدهها  آن اقوال و اعمالي كه براي

 

 

بـريم و بـه جـاي ايـن دو لفـظ پـس از        مرا غذا داد)، (سقاني = مرا آب داد) را بكار مـي 
 بريم. پوشيدن لباس نو واژه (كساني = مرا پوشانيد) را بكار مي

 ) دعاي قبل از همبستري:70(
أحدهم إذا أراد أن يأيت أهله قال: بسم اهللا، اللهم جنبناً الشيطان و جنبِ الشيطانَ ما  لو أنّ«

 .»رزقتنا. فإنه إن يقدر بينهما ولد يف ذلک مل يضره الشيطان أبداً
اگر شخصي قصد همبستري با همسرش را داشت و اين دعا را خواند: به نام خدا! بار 

كني (فرزندمان)  ردان و شيطان را از آنچه نصيب ما ميخدايا ما را از (شر) شيطان دور بگ
دور بگردان. چنانچه حاصل اين همبستري (كه دعاي مذكور در آن خوانده شده) فرزندي 

 گردد هيچگاه شيطان قادر به ضرر رساندن بدو نخواهد بود.

 خواهد از مشقت منزل و... رهائي يابد: ) كسي كه مي71(

أَال « :-رضي اهللا عنهما–خادماً فقال هلا ولعلي  -عليه وسلم صلى اهللا–سألت فاطمة النيب 
حبستو ،نيثَالثاً وعبا أَرركَبا تكُماجِعضا ممذْتانِي؟ إِذَا أَخمأَلْتا سما مريا خكُملِّمأُع نيثَالثا ثَالثًاً و

 ». ما من خادمٍوحتْمدا ثَالثًاً وثَالثني فَهو خير لَكُ
تقاضاي خادم نمـود. آن   ص(از پدر بزرگوارش) رسول اهللا  -رضي اهللا عنها–فاطمه 

فرمود: آيا دوست داريد چيـزي بـه شـما     بحضرت خطاب به او و (همسرش) علي 
 34بياموزم كه از مطلوبتان (خادم) ارزشمندتر باشد؟ هرگـاه روانـه بسـتر خـواب شـديد      

ترديد اين ذكر از  مرتبه الحمدهللا را بخوانيد، بي 33مرتبه سبحان اهللا و  33مرتبه اهللا اكبر و 
 خادم براي شما سودمندتر خواهد بود.

 ) راضي كردن زن همسرش را:72(
إذا صلت املرأة مخسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأَطاعت زوجها، قيلَ هلا أُدخلي «

 ».أَيما امرأَة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلَت الْجنةَ«، »جلنة شئتاجلنةَ من أي أبوابِ ا
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اگر زني به نمازهاي پنجگانه و روزه ماه مبارك رمضان پايبند باشد و شرمگاه خـويش  
كنند كه از هر دري  حفظ كند و (در دنيا) مطيع شوهرش باشد در روز جزا او را مخير مي

 خواهد وارد بهشت گردد. ت كه خود مياز درهاي بهش
در روايتي ديگر آمده است: هر زني كه از دنيا برود در حاليكه شـوهرش از او راضـي   

 بوده بهشتي خواهد بود.

 ) نيكي كردن به فرزندان دختر:73(
»الن نا مرتس لَه كُن هِنإِلَي نسٍء فَأَحيبِش اتنالْب نم يلتاب نارِم.« 

نيكـي كنـد   ها  آن كسي را كه خداوند با فرزندان دختر مورد آزمايش قرار دهد و او به
گيرند. (منظور آن است كـه خداونـد بـه     همانها بين او و آتش جهنم مانع و پرده قرار مي

كسي فرزند دختر دهد و او دخترانش را با تربيت صـحيح و نيـك تربيـت كنـد از آتـش      
 شود). دوزخ زدوده مي

 ) صلة رحم:74(
»همحلْ رصفَلْي ي أَثَرِهف أَ لَهسني و هقي رِزف طَ لَهسبأَنْ ي هرس نم.« 

اش افـزون   هر كس را كه خوشايند است كه در رزق او گشادگي ايجـاد شـود (روزي  
 گردد) و از طول عمر برخوردار گردد بايد كه صله رحم را به جا آورد.

 يم:) كفالت يت75(
 ».أَنا وكَافلُ الْيتيمِ في الْجنة هكَذَا، وقَالَ بِإِصبعيه السبابة والْوسطَى«

گيـرد در بهشـت همچـون دو انگشـت سـبابه و       من و آنكه كفالت يتيم را به عهده مي
 وسطي (مياني) كه به هم نزديكند، به هم نزديك و همجوار خواهيم بود.

 زنان:  مساكين و بيوه ) احسان به76(
»ارهمِ النائلَ الصمِ اللَّيالْقَائ أَو بِيلِ اللَّهي سف داهجنيِ كَالْمكسالْمو لَةملَى اَألري عاعالس.« 
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 كند (و به امـور  سرپرست) و مساكين تالش مي زنان (بي آنكه در جهت خدمت به بيوه
داري كه تا صبح بـه عبـادت    زنده  در راه خدا و يا شب دهد) بسان مجاهد سامان ميها  آن
 كند). برابري ميها  آن باشد (و در اجر و ثواب با گيرد مي پردازد و روز را روزه مي مي

 ) خوش اخالقي:77(
»هلُقنِ خسبِح رِكدلَي نمؤمِ إِنَّ الْممِ الْقَائائةَ الصجرلَى ا«، »دي أَعف تيبِبو نسح نمل ةنلْج
لُقَهخ.« 

داري كه شـب را تـا بـه صـبح      همانا مؤمن با خوش اخالقي از جايگاه و منزلت روزه
صلي اهللا –گردد. (در روايتي ديگر آمده است كه) رسول خدا  كند برخوردار مي عبادت مي

) بهشـت  فرموده است: براي (انسان) خوش اخالق در باالترين (طبقات -عليه وآله وسلم
 كنم. اي را ضمانت مي خانه

 ) مهرباني با مخلوقات الهي:78(
 ».وإِنما يرحم اللَّه من عباده الرحماَء، ارحموا من في اَألرضِ يرحمكُم من في السماِء«

كنـد. بـر اهـل زمـين      همانا خداوند بر بندگان رحم كننده (و مهرورز) خود ترحم مـي 
 ترحم كنيد تا اهل آسمان شما را ترحم كنند.

 ) خيرخواهي براي مسلمان:79(
»فِْسهنل بحا يم يهَألخ بحى يتح كُمدأَح نمؤال ي«. 

پسندد  هيچ يك از شما ايمانش كامل نخواهد شد مگر اينكه هر آنچه براي خويش مي
 براي برادر (مسلمان) خود نيز بپسندد.

 يا:) ح80(
أَربع من سننِ الْمرسلني الْحياُء والتعطُّر «  ،»احلياء من اإلميان«، »الْحياُء ال يأْتي إِالّ بِخيرٍ«

كَاحالنو اكوالسو.« 
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چهار چيز از سـيره  «، »اي) از ايمان است حيا (نشانه«. »شود حيا جز به خير منجر نمي«
 (پيامبران) عبارتند از: حيا، خوشبويي (عطر)، مسواك، ازدواج. و روش فرستادگان الهي

 ) آغاز كردن به سالم:81(
» بِياَء إِلَى النالً ججفَقَالَ:  صأَنَّ ر راَء آخج ثُم .رشع : بِيقَالَ الن .كُملَيع المفَقَالَ: الس

: عشرونَ. ثُم جاَء آخر فَقَالَ: السالم علَيكُم ورحمةُ صالنبِي  السالم علَيكُم ورحمةُ اللَّه. فَقَالَ
 بِيفَقَالَ الن .هكَاتربو أي: حسنات. »: ثَالثُونَصاللَّه 

 صآمد و عرض كرد: درود بـر شـما. رسـول خـدا      صمردي به محضر رسول اهللا 
گفت: درود و رحمت خداوند بر شـما   فرمود: ده (نيكي) سپس شخصي ديگر وارد شد و

فرمود: بيست (نيكي) آنگاه فردي ديگر وارد شد و عرض كـرد: درود   صباد. رسول اهللا 
فرمود: سي (نيكي) (منظور رسول اهللا  صو رحمت و بركت الهي بر شما باد. رسول اهللا 

م شامل گانه فوق اين بود كه هر يك از الفاظ سال از ذكر اعداد متفاوت در موارد سه ص
 (السالم عليكم) و... به نسبت الفاظ خود از فضايل متفاوتي برخوردار است).

 ) سالم كردن:82(
لقَومِ إن السالَم اسم من أَسماِء اهللا وضعه يف اَألرضِ فَأَفْشوه بينكُم، فَإِنَّ الرجلَ املُسلم إذا مر بِا«

دفَر هِملَيع لَّمفَس در ،هلَيوا عدري فَإِنْ لَم ،المالس ماهإِي ريِهذْكبِت ةجرلُ دفَض هِملَيع كَانَ لَه هلَيوا ع
 ».علَيه من هو خير منهم وأَطْيب

اسمي از اسامي (متبركه) خداوند است كـه آن را در زمـين وضـع نمـوده     » سالم«همانا
فشاي آن ميان همديگر بپردازيد. بدرستيكه هرگاه مرد مسلماني بـر قـومي   است، پس به ا

گذر كند و بدانها سالم گويد چنانچه سالم او را پاسخ گويند (باز هم) به خاطر يـادآوري  
شود. اما چنانچـه (آن قـوم)    از يك درجه فضيلت بيشتر برخوردار ميها  آن كردن سالم به

و پاكتر از آن قـوم سـالمش را پاسـخ خواهـد گفـت       سالم او را پاسخ نگويند كسي بهتر
 يك).ال(يعني م
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 ) مصافحه:83(
 ».ما من مسلمينِ يلْتقيان فَيتصافَحان إِال غُفر لَهما قَبلَ أَنْ يفْترِقَا«

كننـد، هنـوز از هـم جـدا      دو مسلمان كه با هم مالقات كرده با همديگر مصـافحه مـي  
 گيرند. رد آمرزش قرار مياند كه مو نشده

 ) حفظ آبروي ديگران:84(
»ةاميالْق موي ارالن هِهجو نع اللَّه در يهضِ أَخرع نع در نم .« 

هركس مانع آبروريزي برادر (مسـلمانش) گـردد خداونـد در روز جـزا او را از آتـش      
 دارد. جهنم محفوظ نگه مي

 :) همنشيني با صالحان85(
»تببأَح نم عم تقال أنس ». أَن :  .(ذا احلديث همفما فرح الصحابة بشيئ فرح)  

 : صـحابه  فرمايد مي (در قيامت) تو با دوست خود (همرديف) خواهي بود. انس 
 از هيچ چيز به اندازه شنيدن اين سخن از پيامبر خوشحال نشده بودند.

ت كه در آخرت هر كسي با همان كسي محشور (شايد منظور از حديث مذكور آن اس
  ورزيده است). خواهد شد كه در دنيا به او محبت مي

 ) دوستي به خاطر خدا:86(
 ».الْمتحابونَ في جاللي لَهم منابِر من نورٍ يغبِطُهم النبِيونَ والشهداُء«قَالَ اللَّه عز وجلَّ: 
: براي آنانكه به خاطر جالل و عظمت من فرمايد مير حديث قدسي) خداوند متعال (د

 خورند. كنند منبرهايي از نور است كه شهدا و انبيا بدان غبطه مي با همديگر دوستي مي

 ) دعاكردن براي مسلمان:87(
»بِم لَكو نيآم :كَّلُ بِهوالْم لَكبِ قَالَ الْميرِ الْغبِظَه يها ألخعد نثْلٍم.«    
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» آمين«هر كس برادر (مسلمانش) را در غياب او دعا(ي خير) كند فرشته موكل برل او
 دارد. گويد و همان دعا را براي خود او نيز از خداوند مسئلت مي مي

 ) طلب مغفرت براي مؤمنين:88(
 ».من استغفر للمؤمنني و املؤمنات، كتب اهللا له بكل مؤمن و مؤمنة حسنة«

نان و مردان مؤمن (از خداوند) طلب مغفرت كند خداي متعال به تعداد هركس براي ز
 افزايد. هاي او مي زنان و مردان مسلمان بر نيكي

 ) راهنمايي به سوي خير:89(
»هلرِ فَاعثْلُ أَجم رٍ فَلَهيلَى خلَّ عد نم.« 

دهنـده   ب انجامهر كس فردي را به (انجام) عملي خير راهنمايي كند از ثوابي چون ثوا
 گردد. عمل خير برخوردار مي

 ) هموار كردن راه (براي سهولت عبور):90(
»اسي النذؤت ترِ الطَّرِيقِ كَانظَه نا مهقَطَع ةرجي شف ةني الْجف قَلَّبتالً يجر تأَير لَقَد.« 

ر راه آنان قطـع كـرده   دم مردي را ديدم كه چون درختي را كه باعث اذيت و آزار مرد
 كرد. بود در بهشت (خداوندي) گردش مي

 ) مداومت بر عمل نيكو:91(
 ».فَإِنَّ اللَّه ال يملُّ حتى تملُّوا، وإِنَّ أَحب اَألعمالِ إِلَى اللَّه ما دام وإِنْ قَلَّ«

يد. بدرسـتيكه  شـو  ناپذير است و شما (بندگانيد كه) خسته مـي  همانا خداوند خستگي
 هر چند مقدار آن اندك باشد. هاست آن ترين اعمال نزد خداوند مداومترين داشتني دوست

 ) ترك دروغ و جدال:92(
»ةنالْج طسي وف تيبِبا، وقحإِنْ كَانَ ماَء ورالْم كرت نمل ةنضِ الْجبي رف تيبِب يمعا زأَن  نمل
 ».لْكَذب وإِنْ كَانَ مازِحاترك ا
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كنار اي را در  هر آنكس در حاليكه حق با اوست باز هم از جدال و پيكار بپرهيزد خانه
و هر كـس هـر چنـد از روي مـزاح و شـوخي از دروغ       ،كنم بهشت براي او ضمانت مي

 نمايم. اي را در وسط بهشت براي وي ضمانت مي بپرهيزد خانه

 ) فروخوردن خشم:93(
يخيره من كَظَم غَيظًا وهو يستطيع أَنْ ينفِّذَه دعاه اللَّه يوم الْقيامة علَى رُءوسِ الْخالئقِ حتى «

 ».في أَي الْحورِ شاَء
فرو خورد (و بـر زيردسـت   آن را  تواند خشم خود را نافذ كند هر كس در حاليكه مي

كند تـا هـر آن    ر روز قيامت فراروي تمامي خاليق او را مختار ميخود ببخشد) خداوند د
 پسندد براي خويش برگزيند. حوري را كه مي

 ) ذكر خير ديگران:94(
»تأَن ارالن لَه تبجا ورش هلَيع متيأَثْن نمةُ ونالْج لَه تبجا وريخ هلَيع متيأَثْن ناُءمدهش ي  مف اللَّه

 .»اَألرضِ أَنتم شهداُء...
و هر كـس بـه    ،گردد هر كس را كه ذكر خير او نموديد بهشت بر او واجب و الزم مي

گردد. شما گواهان و شـاهدان الهـي بـر روي     بدي از او ياد كرديد جهنم بر او واجب مي
 زمين هستيد. شما گواهيد... 

 سلمان:) تعاون و آسانگيري با برادر م95(
»و ،ةاميمِ الْقوبِ يكُر نةً مبكُر هنع اللَّه فَّسا نينبِ الدكُر نةً مبنٍ كُرمؤم نع فَّسن نم رسي نم

 اللَّه هرتا سملسم رتس نمو ،ةراآلخا ويني الدف هلَيع اللَّه رسِسرٍ يعلَى مع اللَّهو ،ةراآلخا ويني الدف
لَ اللَّهها سلْمع يهف سملْتطَرِيقًاً ي لَكس نمو ،يهأَخ نوي عف دبا كَانَ الْعم دبالْع نوي عطَرِيقًا  ف بِه لَه

 اللَّه وتيب نم تيي بف مقَو عمتا اجمو ،ةنإِلَى الْج لَتزإِال ن مهنيب هونساردتيو اللَّه ابتلُونَ كتي
 بِه عملُه ملْ علَيهِم السكينةُ وغَشيتهم الرحمةُ وحفَّتهم املَالئكَةُ وذَكَرهم اللَّه فيمن عنده ومن بطَّأَ

هبسن بِه رِعسي.« 
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ه از مشكل (برادر) مؤمنش بگشايد خداوند در روز قيامت مشـكلي  هر كس در دنيا گر
گشايد و هر آنكس كه بر معسر (كسي كه دچار مشكل شده و قادر به رهـايي   را از او مي

كند، و هر كس  از آن نيست) آسانگيري كند خداوند در دنيا و آخرت كار وي را آسان مي
پوش وي خواهد نمـود.   يا و آخرت پردهپوشي برادر مسلمانش را بكند خداوند در دن پرده

 رساند.  خداوند مادامي كه بنده در (فكر) همكاري برادرش باشد وي را ياري مي
هر آنكس كه براي كسب علم در راهي گام بر دارد خداوند راهـي بـرايش بـه سـوي     

هـاي الهـي (مسـاجد)     اي از خانه كند و هرگاه گروهي در خانه بهشت (خويش) هموار مي
آيند تا كتاب خدا (قرآن) را تالوت كنند يا به تعليم و تعلّـم آن بپردازنـد سـكينه     گرد هم

را احاطه ها  آن گيرد و فرشتگان را در بر ميها  آن نازل شده رحمت الهيها  آن (آرامش) بر
كنند. خداوند از چنين گروهي در ميان آنانكه در محضر اويند (فرشتگان و... به خوبي)  مي

ترديد) آنكه عملش اندك باشد نَسبش (او را ياري نخواهد كرد) و باعث  (بيكند و  ياد مي
 افزوني عملش نخواهد گرديد.

 ) ارادة خير:96(
»ما فَعبِه مه ولَةً، فَإِنْ هةً كَامنسح هدنع لَه ا اللَّههبا كَتلْهمعي فَلَم ةنسبِح مه نا اللَّفَمهبا كَتلَه ه

ها كَتبها لَه عنده عشر حسنات إِلَى سبعِ مائَة ضعف إِلَى أَضعاف كَثرية، ومن هم بِسيئَة فَلَم يعملْ
 ».واحدةًاللَّه لَه عنده حسنةً كَاملَةً، فَإِنْ هو هم بِها فَعملَها كَتبها اللَّه لَه سيئَةً 

به انجام نرساند خداونـد پـاداش يـك نيكـي     آن را  هر آنكس كه ارادة خير كند ولي«
دهد، ولي چنانچه هم ارادة خير كند و هـم كـار خيـر را بـه انجـام برسـاند        كامل بدو مي

كند. امـا چنانچـه ارادة گنـاه كنـد      خداوند ده تا هفتصد برابر يا بيشتر نيكي بدو ارزاني مي
كند، و  اه از او سر نزند (باز هم) خداوند يك نيكي در نامه اعمال او مرقوم ميولي فعل گن

چنانچه هم ارادة گناه كند و هم فعل گناه را انجام دهد (تنها) خداوند يك گنـاه بـراي او   
 .»آورد به حساب مي
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 ) توكل بر خدا:97(
 ».رزقَكُم كَما يرزق الطَّير تغدو خماصا وتروح بِطاناًلَو أَنكُم تتوكَّلُونَ علَى اللَّه حق توكُّله لَ«

چنانچه بر خداي توكل كنيد آنگونه كه حق توكل اوست به تحقيق كه شما را همچون 
گردد  رود و شامگاه سير (به النه) بر مي اي كه صبحگاهان گرسنه (از النه بيرون) مي پرنده

 رزق خواهد داد.

 آخرت:) طالب 98(
»ماغر يها وينالد هتأَتو لَهمش لَه عمجو ي قَلْبِهف اهنغ لَ اللَّهعج همةُ هراآلخ تكَان نةٌم .« 

كسي كه همه هم و غمش آخرت باشد (و تنها براي آبـاداني آخـرت خـويش تـالش     
سازد و دنيا با ذلت و  آورده ميكند و كارش را بر كند) خداوند به وي غناي دل عنايت مي

 آيد. خواري نزد او مي

) عدل حاكم، جوان صالح، تعلق به مساجد، دوستي به خاطر خدا، عفت، صدقه 99(
 مخفيانه:

» ،هبر ةادبي عأَ فشن ابشلُ، وادع امإم ،لُّهلَّ إِال ظال ظ موي لِّهي ظف م اللَّهلُّهظةٌ يعبلٌ سجرو
بته امرأَةٌ ذَات قَلْبه معلَّق في املَساجِد، ورجالن تحابا في اللَّه اجتمعا علَيه وتفَرقَا علَيه، ورجلٌ طَلَ

تعلَم شمالُه ما تنفق ميينه منصبٍ وجمالٍ فَقَالَ إِني أَخاف اللَّه ورجلٌ تصدق بِصدقة فَأخفَاها حتى ال 
اهنيع تا فَفَاضيالخ اللَّه لٌ ذَكَرجرو.«  

اي جـز سـايه (عـرش) او وجـود      هفت (گروهند) كه خداوند در روزي كه هيچ سايه
) جواني كـه  2) امام (و پادشاه) عادل. 1دهد:  را در ساية (عرش) خود قرار ميها  آن ندارد

) مردي كه با مساجد اُنـس گرفتـه (و   3كند.  ا در عبادت پروردگارش سپري ميجوانيش ر
با هم صـرفاً جهـت   ها  آن ) دو شخصي كه دوستي يا دشمني4همواره در مساجد است). 

) مردي كه زني 5گلسند.  گرايند، يا از هم مي رضاي خداست و فقط به خاطر او به هم مي
يح زنا) فرا خواند و او در پاسخ بگويد مـن  صاحب منصب و زيبايي او را (جهت عمل قب
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دهد كه دسـت چـپش بـر انفـاق      ) كسي كه آنچنان پنهاني صدقه مي6ترسم.  از خداي مي
) كسي كه در خلوت 7گردد (كنايه از نهايت مخفيانه بودن امر).  دست راستش واقف نمي

 گردد. آلود مي گويد و چشمانش (از ترس خدا) اشك ذكر خداي را مي

 عادالن:) 100(
»مي هيدا يلْتكلَّ وجو زنِ عمحنيِ الرمي نورٍ عن نم ابِرنلَى مع اللَّه دنع نيقِْسطإِنَّ الْم ين؛ الَّذني

 ».يعدلُونَ في حكْمهِم وأَهليهِم وما ولُوا
بـر منبرهـايي از نـور    » لعزوجAهمانا مقسطين، در پيشگاه خداوند در سمت راست او

مقسطين كسـاني هسـتند كـه در    ». ترديد) راست است گيرند. هر دو دست او (بي قرار مي
داوري و قضاوت ميان اهل خويش و هر آنجا كه به سرپرسـتي گماشـته شـوند عـدل را     

 كنند. رعايت مي

 ) نشستن در حلقة ذكر:101(
»كَةً سالئالَى معتو كاربت لَّهإِنَّ ل كْرذ يها فسلوا جمدجالذِّكْرِ فَإِذَا و سالونَ جمعبتتالً يةً فُضاري

إِذَا تفَرقُوا قَعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأَجنِحتهِم حتى ميلَئُوا ما بينهم وبين السماِء الدنيا فَ
وهو أَعلَم بِهِم: من أَين جِئْتم؟ فَيقُولُونَ:  -عزوجل–لَى السماِء قَالَ فَيسأَلُهم اللَّه عرجوا وصعدوا إِ

كأَلُونسيو كوندمحيو كلِّلُونهيو كونركَبيو كونحبسضِ يي اَألرف لَك ادبع دنع نا مقَالَ: جِئْن .
يسأَلُونِي قَالُوا: يسأَلُونك جنتك، قَالَ: وهلْ رأَوا جنتي؟ قَالُوا: ال أَي رب، قَالَ: فَكَيف لَو وماذَا 

هقَالَ: و با ري ارِكن ننِي؟ قَالُوا: مونجِريتسي ممقَالَ: و ،كونجِريتسيي؟! قَالُوا: وتنا جأَوأَرا لْ رو
ملَه تغَفَر قُولُ: قَدقَالَ فَي ،كونرفغتسيارِي؟! قَالُوا: وا نأَور لَو فارِي؟ قَالُوا: ال، قَالَ: فَكَين 

طَّاٌء إِنخ دبفُالنٌ ع يهِمف بقُولُونَ: روا قَالَ فَيارجتا اسمم مهترأَجأَلُوا وا سم مهتطَيفَأَع لَسفَج را مم
مهيسلج قَى بِهِمشال ي مالْقَو مه تغَفَر لَهقُولُ: وقَالَ فَي مهعم.« 

خداوند متعال را فرشتگان بسياري هستند كه در جستجوي مجـالس ذكرنـد. چنانچـه    
رد چنين مجالسي را دريابند در آن فرود آيند و هر يك ديگري را با بالهاي خود درهم گيـ 
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تا جائيكه ما بين آسمان دنيا و حاضرين را (فرشتگان) در بر گيرند. آنگاه كه اهالي مجلس 
فرمايـد: خداونـدي    ذكر متفرق گردند فرشتگان به سوي آسمان باال روند. (رسول اهللا) مي

آييد؟ فرشتگان گويند: از نزد بندگاني  داناست آنان را همي پرسد كه از كجا ميها  آن كه بر
آييم كه تسبيح (سبحان اهللا)، تكبير (اهللا اكبـر)، تهليـل (ال الـه اال اهللا) و سـتايش      مياز تو 

فرمايـد: (اي فرشـتگان،    كردنـد. خداونـد مـي    كردند و از تو طلب مي (الحمدهللا) تو را مي
طلبنـد.   كردند؟ فرشتگان گويند: بهشت تو را مي بندگان من) چه چيزي را از من طلب مي

اند. خداوند: پس چه خواهـد   اند؟ فرشتگان: پروردگارا! نديده مرا ديدهخداوند: آيا بهشت 
جسـتند.   شد اگر بهشت مرا ببينند؟ فرشتگان: (بار خدايا! بنـدگانت نيـز) بـه تـو پنـاه مـي      

جستند؟ فرشتگان: بـار خـدايا! از آتـش (جهـنم) تـو       خداوند: از چه چيزي به من پناه مي
؟ فرشتگان: خير! خداوند: چگونه خواهد شـد اگـر   اند خداوند: آيا آتش (عذاب) مرا ديده

آتش عذاب مرا ببينند؟ فرشتگان: (براي مرتبه سوم گويند خدايا همچنين بندگانت) از تـو  
كردند خداوند: هر آنچه تقاضا كردند را برآورده كردم و بدانها پنـاه دادم   طلب مغفرت مي

خدايا! فالن بنده خطاكار (تو) نيز در  و (گناهان) آنان را نيز به كلي آمرزيدم. فرشتگان: بار
آن مجلس حاضر بود خداوند: او را نيز بخشـيدم. (زيـرا) ايـن گـروه قـومي هسـتند كـه        

 (هيچگاه) دچار شقاوت نگردد.ها  آن همنشين



 
 
 

 

 از آن نهي فرموده است: صاموري كه رسول اهللا 

 كبر:) 1(
الْكبر: بطَر الْحق أي رده، وغَمطُ الناسِ ». الُ ذَرة من كبرٍاليدخلُ الْجنةَ من كَانَ في قَلْبِه مثْقَ«

 أي احتقَارهم.
 اي كبر در دلش وجود داشته باشد از بهشت محروم خواهد ماند. هر كس به اندازة ذره

 كبر: عبارتست از پشت پا زدن و پايمال كردن حق و حقير شمردن مردم.

 رياكاري:) 2(
»مبِه ي اللَّهائري يائري نمو ،بِه اللَّه عمس عمس اهللا به: فضحه يوم القيامة، يرائي به: » ن عمس

 يظْهِر سريرته.
هر كس (كاري را در پنهان انجام دهد و بعد براي مطرح شـدن و رياكـاري آن را) بـه    

د، و هر كس (بـه منظـور تظـاهر و    كن مردم بشنواند خداوند او را در روز قيامت رسوا مي
كنـد (و آبـرويش را    ريا) كاري را در منظر ديگران انجام دهد خداونـد رازش هويـدا مـي   

 برد). مي

 فحش و ناسزا: )3(

»هشقَاَء فُحات اسالن كَهرت أَو هعدو نم ةاميالْق موي اللَّه دنزِلَةً عناسِ مالن رإِنَّ ش.« 
در روز قيامت همانا بدترين مردم از نظر جايگاه و منزلت در نزد خداوند كسي اسـت  

 گيري كنند. كه ديگر مردم از ترس ناسزاگويي او از وي كناره

 دروغ: )4(
»لٌ لَهيو ،لٌ لَهيو ،بكْذفَي مالْقَو بِه كحضيل يثدثُ بِالْحدحي يلَّذلٌ ليو.« 
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كند. واي بر او، واي  پردازي مي ي كه براي خنداندن ديگران به دروغ سخنواي بر كس
 بر او.

 فتنه و گناه: )5(
 ».تعرض الْفتن علَى الْقُلُوبِ كَالْحصريِ عودا عودا، فَأَي قَلْبٍ أُشرِبها نكت فيه نكْتةٌ سوداُء«

گردند. پس هر قلبي كـه بـدان آميختـه     ميها چون بوريا پي در پي بر قلب عرضه  فتنه
 .شود مياي سياه ايجاد  گردد در آن نقطه

 تجسس: )6(

»يالْق موي كاآلن ي أُذُنِهف بص هنونَ مرفي ونَ، أَوكَارِه لَه مهمٍ وقَو يثدإِلَى ح عمتاس نموةام.« 
اند (اسـتراق سـمع    ناراضيها  آن در حاليكهدهد  كسي كه به سخنان مردم گوش فرا مي

 كند) در روز قيامت در گوشهاي وي سرب خواهند ريخت. مي

 تصوير: )7(
 » ال تدخلُ الْمالئكَةُ بيتا فيه كَلْب وال صورةُ«، »إِنَّ أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقيامة الْمصورونَ«

اي  اند. فرشـتگان در خانـه   نظر عذاب در روز قيامت تصويرگرانهمانا بدترين مردم از 
 ند.شو ميكه سگ و تصوير وجود دارد وارد ن

اي  اند ولي عده سازي، نقاشي و.. دانسته (تصويرگري را برخي اعم از عكاسي، مجسمه
 اند). سازي را مصداق آن دانسته تنها مجسمه

 سخن چيني: )8(
 والنميمة هي: نقل احلديث بني الناس لغرض اإلفساد.». مال يدخلُ الْجنةَ نما«

 گردد. چين به بهشت وارد نمي سخن
 چيني: يعني نقل و انتقال سخن ميان مردم به منظور ايجاد فساد (و تباهي) سخن
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 غيبت: )9(
»اكأَخ ككْرقَالَ: ذ لَمأَع ولُهسرو ةُ؟ قَالُوا: اللَّهيبا الْغونَ مردإِنْ كَانَ  أَت تأَييلَ: أَفَرق هكْرا يبِم

هتهب فَقَد يهف كُني إِنْ لَمو ،هتباغْت قُولُ فَقَدا تم يها أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ في مي أَخف«K  
دانيد غيبت چيست؟ (اصحاب) عرض كردنـد: خـدا و رسـول او     (رسول خدا): آيا مي

داند ياد كني. گفته  ) فرمود: اينكه برادرت را به آنچه ناپسند ميصخدا داناترند. (رسول 
كنـيم در برادرمـان وجـود     شد: ما را خبر بده (اي رسول خدا) اگر آنچه (از بدي) ياد مـي 

فرمود: اگر آنچه (از بدي)  صشود؟) رسول خدا  داشته باشد باز هم (غيبت محسوب مي
اي، و چنانچـه از آنچـه    باشد تو او را غيبـت كـرده  گويي در او وجود داشته  دربارة او مي

 اي. گويي مبرّا باشد بدو تهمت روا داشته مي

 لعن كردن: )10(
»هلنِ كَقَتمؤالْم نلَع« ،»ةاميالْق مواَء يدهال شاَء وفَعونَ شانكُونُ اللَّعال ي.« 

 اي. اينكه مؤمني را لعن كني گويي كه او را كشته
 اند. كننده و نه قادر به شهادت كنندگان در روز قيامت نه شفاعت عنتل

 افشاي سر: )11( 
»ي إِلَيفْضتو هأَتري إِلَى امفْضلَ يجالر ةاميالْق موزِلَةً ينم اللَّه دناسِ عالن رأَش نإِنَّ م رشني ثُم ه
 ».سرها

نظر جايگاه در روز قيامت مردي است كه با همسرش همبستري  همانا بدترين مردم از
 گرداند. رود) اسرار وي را هويدا مي كند و آنگاه (كه به ميان مردم مي مي

 خوشبويي براي زن در بيرون از منزل: )12(

 ».ا وكَذَا يعنِي زانِيةًكُلُّ عينٍ زانِيةٌ، والْمرأَةُ إِذَا استعطَرت فَمرت بِالْمجلسِ فَهِي كَذَ«
كنـد و زنـي كـه خويشـتن را عطـرآگين كـرده، در مجلـس         همانا هر چشـم زنـا مـي   

 كند نيز اينچنين است. يعني زناكار است. (نامحرمان) آمد و شد مي
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 (زناي چشم نظركردن به نامحرمان است).

 متهم كردن مسلمان به كفر: )13(

»ي :يهلٍ قَالَ ألخجا رمأَيهلَيع تعجإال را قَالَ وا، فَإن كَانَ كَممهدا أَحاَء بِهب فَقَد را كَاف.« 
هر كس برادر (مسلمانش) را كافر خطاب كند چنانچه شخص (مخاطب) آنگونه باشد 

آيد) اما چنانچه مخاطب از كفر عاري باشد صفت كفر  (يعني كافر باشد مشكلي پيش نمي
 ردد.گ به خود او باز مي

 انتساب به غير پدر: )14(
»امرح هلَيةُ عنفَالْج لَمعي وهو رِ أَبِيهى إِلَى غَيعاد نم« ،»كُفْر وفَه أَبِيه نع بغر نفَم.« 

داند منسوب به پدرش است اما اين را منكر شود، بهشت بر او  كسي كه در حاليكه مي
 شود. را به غير پدرش منسوب كند كافر ميگردد. هر كس خويش  حرام مي

 ترساندن مسلمان: )15(
من أَشار إِلَى أَخيه حبديدة فَإِنَّ الْمالئكَةَ تلْعنه حتى «، »ال يحلُّ لمسلمٍ أَنْ يروع مسلما«
 ». يدعها

 وحشت كند.براي مسلمان جايز نيست كه (برادر) مسلمانش را دچار رعب و 
اي كـه او را   كسي كه با آهني (شمشير، نيزه و...) به سوي برادرش اشاره كند (به گونه

 كنند. بترساند) تا آنزمان كه از اين كار دست برنداشته فرشتگان وي را لعنت مي

 شمردن منافق: بزرگ  )16(

منافق را بزرگوار = ».د أَسخطْتم ربكُم عز وجلّال تقُولُوا للْمنافقِ سيد فَإِنه إِنْ يك سيدا فَقَ«
خطاب نكنيد، زيرا هر چند او بزرگوار باشد (باز هم اينگونه خطاب) پروردگار شما را 

 توجهي به منافق و عدم مدح وي). كند. (كنايه از بي خشمگين مي
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 زيارت قبرها براي زنان: )17(
»ات الْقُبارواللَّه ز نورلَع« ،» مزعي لَمزِ وائناعِ الْجبات نا عهِينقالت أم عطية رضي اهللا عنها: ن
 ».علَينا

رضـي اهللا  –روند لعنت فرموده است. ام عطيـه   خداوند زناني را كه به زيارت قبور مي
گويد: ما از متابعت (و مشايعت) جنـازه منـع شـديم ولـي در ايـن كـار بـر مـا          مي -عنها

 ي نشد. (منظور عدم وجوب و عدم قطعيت امر است).سختگير

 عدم اجابت زن شوهرش را: )18(

»بِحصى تتكَةُ حالئا الْمهتنجِيَء لَعأَنْ ت تفَأَب هاشرإِلَى ف هأَترلُ امجا الرعإِذَا د.« 
كنـد،  چنانچه مردي همسرش را به بسترش فراخواند ولي زن خواسـتة او را اجابـت ن  

 كنند. فرشتگان آن شب تا به صبح آن زن را لعنت (نفرين) مي

 خيانت به رعيت: )19(

»لَيع اللَّه مرإِال ح هتيعرل غَاش وهو وتمي موي وتمةً ييعر اللَّه يهعرتسي دبع نا مةَمنالْج ه.« 
روه و رعيتي را به وي سپارد و او در حاليكه كه اي كه خداوند سرپرستي گ هر آن بنده

خيانت كرده جـان بـازد، خداونـد بهشـت خـويش بـر وي حـرام        ها  آن گري) به (با حيله
 گرداند. مي

 فتواي بدون علم و آگاهي: )20(
»اهأَفْت نلَى مع هلْمٍ كَانَ إِثْمرِ عيبِغ يأُفْت نم.« 

ند گناه (انجام دهندة آن) به صـادركننده فتـوا بـر    هر كس بدون آگاهي فتوايي صادر ك
 گردد. (چون فتواي او باعث چنان گناهي شده است). مي

 تقاضاي طالق توسط زن: )21(

»ةنةُ الْجحائا رهلَيع امرأْسٍ فَحا برِ مغَي نم ا الطَّالقهجوز أَلَتس أَةرا اممأَي.« 



  
 271 از آن نهي كردند صموري كه رسول اهللا ا
 

 

) بوي بهشـت هـم بـر او    حتىاز شوهرش تقاضاي طالق كند ( دليل هر آن زني كه بي
شود (يعني بوي بهشت به مشامش نخواهد رسيد و اين كنايـه از جهنمـي بـودن     حرام مي

 وي است).

 آويزان كردن زنگ بر چهارپايان: )22(
»سرأو ج ا كَلْبيهفْقَةً فكَةُ رالئالْم بحصال ت« ،»الش ريامزم سرالْجطَاني.« 

 كنند.  گروهي را كه سگ يا جرس (زنگ) همراهشان باشد فرشتگان همراهي نمي
 جرس (زنگ) از ادوات موسيقي شيطان است.

 انگاري: ترك نماز جمعه با سهل )23(

»لَى قَلْبِهع اللَّه عا طَبا بِهناوهت اترةَ ثَالثَ معمالْج كرت نذر=»مأي من غري ع.  
انگاري نماز جمعـه را تـرك كنـد،     كسي كه در سه جمعه (بطور متوالي) از روي سهل

زند. (سهل انگاري به معني ترك نماز جمعه بدون عذر  خداوند قلب او را مهر (ذلت) مي
 باشد). شرعي مي

 غصب زمين: )24(
»وي اهإِي اللَّه قَها طَوضِ ظُلْماَألر نا مربش طَعاقْت نمنيضعِ أَربس نم ةاميالْق م.« 

اي از  كسي كه وجبي از زمين را غصب (تصرف) كنـد خداونـد در روز قيامـت بقعـه    
 دهد. هفت زمين به گردن او مانند گردنبند قرار مي

 :گردد مي سخني كه باعث غضب الهي )25(
 ».ه ال يلْقي لَها باالً يهوِي بِها في جهنم سبعني خريفاًوإِنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلمة من سخط اللَّ«

آورد كه موجب خشـم و غضـب الهـي شـده      باكانه سخني را بر زبان مي همانا بنده بي
 شود هفتاد سال در جهنم افتد. باعث مي
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 گويي در غير ذكر الهي: زياده )26(
 ».ه فَإِنَّ كَثْرةَ الْكَالمِ بِغيرِ ذكْرِ اللَّه قَسوةٌ للْقَلْبِال تكْثروا الْكَالم بِغيرِ ذكْرِ اللَّ«

گـويي در غيـر ذكـر الهـي باعـث       گويي نكنيد. همانـا زيـاده   در غير ذكر خداوند زياده
 گردد. قساوت قلب (و سنگدلي) مي

 خالكوبي و پيوند مو براي زن: )27(

»وتسالْملَةَ واصالْو اللَّه نةَلَعمشوتسالْمةَ وماشالْولَةَ وص.« 
دهد، و زني كه درخواسـت   خداوند لعنت كرده زني را كه موي ديگر زنان را پيوند مي

كنـد او را   كند، يا درخواست مـي  كند مو به سر او بچسبانند، و زني را كه خالكوبي مي مي
 خالكوبي كنند.

 قهركردن: )28(
 ».من هجر أَخاه سنةً فَهو كَسفْك دمه«، »نْ يهجر أَخاه فَوق ثَالثَة أَيامٍال يحلُّ للْمؤمنِ أَ«

براي مؤمن جايز نيست كه بيش از سه روز از برادر (مسلمانش) قهر باشد. كسـي كـه   
 يك سال از برادر (مسلمانش) قهر كند گويي كه خون وي را ريخته است.

 خالف:مشابهت به جنس م )29(
 ».الْمتشبهات بِالرجالِ من النساِء والْمتشبهِني بِالنساِء من الرجالِ صلَعن رسولُ اللَّهِ «

كنند و مرداني را كه خود را بـه   زناني را كه خود را به مردان شبيه مي صرسول خدا 
 كنند لعنت (و نفرين) كرده است. قيافة زنان مبدل مي

 شدن از هديه: پشيمان )30(

»هئي قَيف ودعي يُء ثُمقكَالْكَلْبِ ي هتبي هف دائالْع« ،» جِعري ةً ثُميطع يطعلِ أَنْ يجلرلُّ لحال ي
 ».فيها



  
 273 از آن نهي كردند صموري كه رسول اهللا ا
 

 

شـود چـون سـگي اسـت كـه قـي        بخشد و سپس پشـيمان مـي   اي را) مي آنكه (هديه
 كند. يل خوردن قي مي(استفراغ) كرده آنگاه م

 جايز نيست كه شخص چيزي را ببخشد و آنگاه پشيمان شود.

 آموختن علم جهت منافع دنيوي: )31(
» اللَّه هجو ى بِهغتبا يا مملْمع لَّمعت نم  فرع جِدي ا لَمينالد نا مضرع بِه يبصيإِال ل هلَّمعتال ي
ةنالْج ةاميالْق موي« 

شود را صرفاً جهت منفعت دنيوي  كسي كه علمي را كه با آن (قرب) الهي جستجو مي
 (خود) بياموزد در روز قيامت حتي بوي بهشت هم به مشام وي نخواهد رسيد.

 نگاه كردن به نامحرم: )32(

محالَةَ فَالْعينان زِناهما النظَر، واُألذُنان  كُتب علَى ابنِ آدم نصيبه من الزنا مدرِك ذَلك ال«
قدصيى ونمتيى ووهي الْقَلْبا ..... واهزِن دالْيو ،الْكَالم اهانُ زِناللِّسو ،اعمتا االسماهزِن كذَل 

هكَذِّبيو جالْفَر.« 
نا براي وي مقدر شده حتماً آن را انجام خواهـد  هر انساني (بني آدمي) كه نصيبي از ز

داد. پس زناي چشمان نگاه كردن (به نامحرمان) است، و زناي گوشها گـوش كـردن (بـه    
محرمات) است، و زناي زبان سخن (و كالم ناروا) است، و زناي دستها (اخذ حرام است 

و چه بسا شـرمگاه   پروراند كند و آرزوي چيزي را در خود مي و...). همواره دل هوس مي
شـود يـا عملـي     نمايـد (يعنـي آن آرزو يـا عملـي مـي      كند يا تكذيبش مي آن را تأييد مي

 گردد). نمي

 خلوت كردن با نامحرم: )33(
 ».ال يخلُونَّ أَحدكُم بِامرأَة فَإِنَّ الشيطَانَ ثَالثُهما«

 .هاست آن يطان سومكند، مگر اينكه ش هيچ يك از شما با زن نامحرم خلوت نمي
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 نكاح بدون اذن ولي: )34(

 ».أَيما امرأَة نكَحت بِغيرِ إِذْن وليها فَنِكَاحها باطلٌ فَنِكَاحها باطلٌ فَنِكَاحها باطلٌ«
هر آن زني كه بدون اجازه ولي خود عقد نكاح بندد، نكاحش باطـل اسـت، نكـاحش    

 .باطل است، نكاحش باطل است

 نكاح شغار: )35(
والشغار أَنْ يزوج الرجلُ ابنته علَى أَنْ يزوجه اآلخر ابنته لَيس بينهما ، »عن الشغارِ نهى «

.اقداز نكاح شغار نهي فرمود.ص(رسول اهللا  ص ( 
آورد  گـري در مـي  نكاح شغار عبارت است از اينكه يك مرد دخترش را بـه ازدواج دي 

مشروط به اينكه او نيز دخترش را در عوض به ازدواج وي دهد، ضمناً در اين نوع نكـاح  
 گردد. مهريه (براي هيچ يك از دو دختر) تعيين نمي

 شرك: )36(
»عم يهف كرالً أَشملَ عمع نم ،كرالش نكَاِء عرى الشا أَغْنالَى: أَنعت قَالَ اللَّه هكْتررِي تي غَي

كَهرشو« 
نيازترين از شركم، هر كس عملي را انجـام دهـد و در آن بـراي     خداوند متعال: من بي

 من شريكي قايل شود، او و شريكش را واگذار خواهم كرد.

 مسافرت زن بدون محرم: )37(

»رافسرِ تمِ اآلخوالْيو بِاللَّه نمؤت أَةرلُّ المحمٍ ال يرحي مذ عمٍ إِال موةَ يِسريم« 
براي زني كه به خدا و روز آخرت ايمان آورده است جايز نيست كه مسـيري كـه بـه    

 انجامد را بدون محرم مسافرت كند. اندازه يك روز به طول مي
 
 



  
 275 از آن نهي كردند صموري كه رسول اهللا ا
 

 

 سرايي: نوحه )38(
» موي هلَيع ا نِيحبِم ذَّبعي هفَإِن هلَيع نِيح نمةاميالْق« ،» ولُ اللَّهسر نةَ  صلَعحائالن

 ».والْمستمعةَ
سرايي شود در روز قيامت چون بر وي نوحه خوانده شده است  كسي كه برايش نوحه

كند و آنكه به آن گوش فـرا   سرايي مي كسي را كه نوحه صگردد. رسول خدا  عذاب مي
 دهد را لعنت فرمود. مي

 ر مسجد با بوي بد:داخل شدن د )39(

»مأَذَّى متكَةَ تالئا فَإِنَّ الْمنجِدسم نبقْراثَ فَال يالْكُرو الثُّوملَ وصأَكَلَ الْب نو منب هنأَذَّى متا ي
مآد.« 

هر كس (چيز بدبويي چون) پياز، سير و كراث (تره فرنگي) بخـورد نبايـد در مسـجد    
كنـد فرشـتگان نيـز از آن آزرده     ر آنچـه را كـه انسـان را آزرده مـي    داخل گردد. زيـرا هـ  

 گردند. مي

 سوگند به غير خدا: )40(

»كرأَش أَو كَفَر فَقَد رِ اللَّهيبِغ لَفح نم« ،»تمصيل أَو بِاللَّه فلحفًا فَلْيالكَانَ ح نم.« 
 يق كه كفر يا شرك ورزيده است.ياد كند به تحق هر آنكس كه به غير خدا سوگند

 هر كس قصد سوگند خوردن دارد يا (صرفاً) به خداي سوگند ياد كند يا ساكت شود.

 سوگند به دروغ: )41(
»بغَض هلَيع وهو اللَّه يلَق ا فَاجِرهلَيع ومٍ هلسرِئٍ مالَ اما مبِه عطقْتنيٍ يملَى يع لَفح نانُم.« 
ر كس ظالمانه براي تصاحب مال مسلماني سـوگند يـاد كنـد در حـالي خداونـد را      ه

 مالقات خواهد كرد كه از وي خشمگين است.
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 قسم خوردن در بيع: )42(
»قحمي ثُم فِّقني هعِ فَإِنيي الْبف فلةَ الْحكَثْرو اكُمقَ«، »إِيحمم ةلْعلسفِّقَةٌ لنم فلالْحكَةرلْبةٌ ل.« 

از زياده سوگند خوردن در خريد و فروش (بيع) بپرهيزيد. همانا سوگند نابودكننـده و  
 از بين برنده است.

 سوگند خوردن (به دروغ) كاال را نابود كند و بركت را از بين ببرد.

 تشبيه كردن خود به ديگران: )43(

»مهنم ومٍ فَهبِقَو هبشت نم« ،»الَيرِنيبِغ هبشت نا منم س .« 
 هر كس خود را به قومي تشبيه كند از آن قوم به حساب خواهد آمد.

 هر كس به غير ما خويشتن را تشبيه كند از ما نيست.

 حسد: )44(
»طَبالْح ارأْكُلُ النا تكَم اتنسأْكُلُ الْحي دس؛ فَإِنَّ الْحدسالْحو اكُمإِيبشقَالَ: الْع أَو ..« 

ها(ي  كند حسد نيكي از حسد برحذر باشيد. همانا همانگونه كه آتش هيزم را نابود مي
برد. راوي ترديد كرده و گفته: شايد رسول اهللا بـه جـاي واژه حطـب     انسان) را از بين مي

 (هيزم) كلمة عشب (گياه) را بكار برد.

 گچكاري قبر: )45(

 K»أَنْ يجصص الْقَبر وأَنْ يقْعد علَيه وأَنْ يبنى علَيه ص هنهى رسولُ اللَّ«
از گچكاري كردن و نشستن بر روي قبر و همچنين از ساختن بنا بـر   صرسول خدا 

 روي آن نهي فرمود.

 عهدشكني و خيانت: )46(
»ةاميالْق موي رِيناآلخو نيلاَألو اللَّه عمنِ  إِذا جب ةُ فُالنرغَد هذيلَ: هاٌء فَقورٍ لكُلِّ غَادل فَعري
فُالن.« 
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زماني كه خداوند (همگان را) اولين و آخرين را در روز قيامت گرد هم آورد براي هر 
شود اين خيانت فالن فرزند فالن  گردد و گفته مي شكني پرچمي افراشته مي خائن و پيمان

 است.

 روي قبر: نشستن بر )47(
َألنْ يجلس أَحدكُم علَى جمرة فَتحرِق ثيابه فَتخلُص إِلَى جِلْده خير لَه من أَنْ يجلس علَى «

 ».قَبرٍ
اي كـه لبـاس او سـوخته،     هاي آتش بنشيند بـه گونـه   اينكه يكي از شما بر روي گدازه

 بر قبري بنشيند. پوستش را آتش لمس كند بهتر است از آنكه

 سوگواري بر ميت: )48(
 ».ال يحلُّ المرأَة تؤمن بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ أَنْ تحد علَى ميت فَوق ثَالث إِال علَى زوجٍ...«

براي زني كه به خداوند و روز آخرت ايمان دارد جايز نيست كه بيش از سـه روز بـه   
 ي همسرش كه...عزا بنشيند مگر برا

 گدايي كردن: )49(

ه علَيه ثَالثَةٌ أُقِْسم علَيهِن وأُحدثُكُم حديثًا فَاحفَظُوه ... وال فَتح عبد باب مسأَلَة إِال فَتح اللَّ«
 ».باب فَقْرٍ

ن را گـويم، پـس آ   كنم و سخني را به شما مي سوگند ياد ميها  آن سه (گروه)اند كه بر
هاي فقـر را بـر وي    اي كه دروازة گدايي را بگشايد خداوند دروازه حفظ كنيد. هر آن بنده

 گشايد. مي

 خيانت در تجارت: )50(
» ولُ اللَّهسى رهصن يهعِ أَخيلَى بلُ عجالر بِيعال يوا وشاجنال تو ادبل راضح بِيعأَنْ ي.« 
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نشـين   ص مقـيم (شهرنشـين) كـاالي شـخص باديـه     از اينكـه شـخ   صرسول خـدا  
فرمايـد:) در بيـع    همچنـين مـي   ص(صحرايي) را بفروشـد نهـي فرمـود. (رسـول خـدا      

(تناجش
40F

نكنيد و بر بيع برادرتان بيـع انجـام ندهيـد. (يعنـي اگـر بـرادر مسـلمان شـما          )1
 اي را انجام داده شما در معاملة وي دخالت نكنيد). معامله

 در مسجد:جستجوي گمشده  )51(

»بت لَم اجِدسفَإِنَّ الْم ،كلَيع ا اللَّههدقُلْ: ال رفَلْي جِدسي الْمالَّةً فض دشنالً يجر عمس نم ن
 ».لهذَا

كنـد   هر كس صداي مردي را كه در مسجد براي جستجوي گمشدة خـود اعـالن مـي   
تو بر نگرداند. مساجد براي ايـن كـار بنـا     ات را به بشنود بايد كه بگويد: خداوند گمشده

 اند. نشده

 عبور از جلوي نمازگزار: )52(
»رمأَنْ ي نم ا لَهريخ نيعبأَر فقلَكَانَ أَنْ ي هلَياذَا علِّي مصي الْمدي نيب ارالْم لَمعي لَوهيدي نيب .« 

دانست كـه چـه (عـذاب سـختي) در      كند مي ر مياگر كسي كه از مقابل نمازگذار عبو
داد چهل (سال) همانجا بايسـتد امـا از مقابـل [نمازگـذار] عبـور       انتظار اوست ترجيح مي

 نكند.

 ترك نماز عصر: )53(
»لُهمبِطَ عرِ حصالةَ الْعص كرت نم.« 

 گردد. هر كس نماز عصر را ترك كند (تمامي) اعمالش نابود مي

                                                           
خرم ولي ديگري كه با صاحب  گويد اين كاال را ده تومان مي تناجش در بيع آن است كه مثالً يكي مي -1

خرم تا كاال با قيمت  تومان مي 20گويد من اين را  كاال ساختگي دارد در حاليكه قصد خريد ندارد مي
 وخته شود. (مترجم)بيشتري فر
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 ي كردن در نماز:كوتاه )54(
»كَفَر ا فَقَدكَهرت نالةُ فَمالص مهنيبا وننيي بالَّذ دهالةُ» «الْعبني الرجل والشرك ترك الص.« 

نماز پيماني است كه ميان ما و خداوند منعقد گرديده است، لذا هـر كـس آن را تـرك    
 سلمان) و شرك نماز است.گردد. فاصله ميان شخص (م گويد به تحقيق كه كافر مي

 امر به منكر: )55(
 ».اومن دعا إِلَى ضاللَة كَانَ علَيه من اِإلثْمِ مثْلُ آثَامِ من تبِعه ال ينقُص ذَلك من آثَامهِم شيئً«

دهنـد   خواند گناهاني كه پيروان وي انجام مـي  كسي كه (ديگران را) به گمراهي فرا مي
 گيرد. كاسته شود به او نيز تعلق ميها  آن نكه از (مقدار گناهان)بدون اي

 آداب نوشيدن: )56(

» ولُ اللَّهسى رهن قَاِءالس أَو ةبرفَمِ الْق نبِ مرالش نع« ،» بِيالن رجز امبِ قَائرالش نع.« 
 مود.از آشاميدن از سر مشك يا ظرف آب نهي فر صرسول اهللا 
 از آشاميدن بصورت ايستاده منع فرمود. صرسول اهللا 

 نوشيدن آب در ظرف طال و نقره: )57(
»ا ويني الدف ما لَههفَإِن اجيبالدو رِيروا الْحسلْبال تو ةضالْفبِ والذَّه ةي آنِيوا فبرشي الَ تف لَكُم

ةراآلخ.« 
ب ننوشيد و از پوشيدن لباس ابريشم و ديبا بپرهيزيد. زيرا ايـن  در ظرف طال و نقره آ

(دنياپرستان و دنياطلب و كافران) است و شما را در آخـرت نصـيبي (از آن   ها  آن شايسته
 بهتر) است.

 خوردن و نوشيدن با دست چپ: )58(
 ».لشيطَانَ يأْكُلُ بِشماله ويشرب بِهاال يأْكُلَن أَحد منكُم بِشماله وال يشربن بِها فَإِنَّ ا«
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خـورد و   از خوردن و نوشيدن با دست چپ بپرهيزيد، همانا شيطان با دست چپش مي
 نوشد. مي

 قطع صلة رحم: )59(
»عةَ قَاطنلُ الْجخدم=»ال يحأي: قاطع ر. 

 كند در بهشت وارد نخواهد گرديد. هرگز كسي كه قطع صلة رحم مي

 بخل در درود فرستادن بر پيامبر: )60(
  ».البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي«». رغم أنف رجل ذكرت عنده ومل يصل علي«
) نزد او برده شود ولي او بر من صخداوند خوار گرداند كسي را كه نام من (پيامبر «

تد بخيـل  فرسـ  ولي او بـر مـن درود نمـي    شود ميدرود نفرستد. كسي كه نزد او نامم برده 
 است.

 سخن ناشايست: )61(
»تالْمقُونَ ودشتالْمونَ وثَارالثَّر ةاميالْق موا يسلجي منم كُمدعأَبو إِلَي كُمضغإِنَّ أَبهِقُونَوفَي .« 

گويـان   همانا منفورترين و دورترين شما نسبت به من در روز قيامت از نظر مقام يـاوه 
 گويند) و متكبران هستند. الق) و پرگوياني (كه متكبرانه سخن مي(بد اخ

 نگهداري سگ: )62(

»اطَانريمٍ قوكُلَّ ي رِهأَج نم ينقَص هفإن ةياشم أَو ديص ا إِال كَلْبى كَلْبناقْت نم.« 
هر كس بجز سگ شكاري، يا سگ مخصوص گله، سگي را نگهداري كند روزانـه بـه   

 شود. مقدار دو قيراط از اجر او كاسته مي

 آزار رساندن به حيوانات: )63(
»ارا النيهف لَتخفَد تاتى متا حهتنجس ةري هأَةٌ فرام تذِّبع» « وحالر يهئًا فيذُوا شختال ت
 ». غَرضا
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..) جـان باخـت. آن زن (بـه    اي را زنداني كرد و گربه (از شدت گرسنگي و. زني گربه
 ».به جانداران سوءقصد نكنيد«خاطر اين كار) مستحق دوزخ گرديد. 

 ربا: )64(
» ولُ اللَّهسر نصلَع لَهكؤما وبلَ الرآك« ،» ةتس نم دأَش لَمعي وهلُ وجالر أْكُلُها يرِب مهرد

 ».وثَالثني زنيةً
رباخوار و موكل آن را لعنت فرمود. (قباحت) يك درهم خـوردن ربـا    ص رسول اهللا

 ديده و دانسته از سي و شش زنا (بيشتر و) بدتر است.

 اعتياد به شراب: )65(
ال يدخلُ اجلَنةَ صاحب مخْسٍ: مدمن مخْرٍ، وال مؤمن بِِسحرٍ، وال قَاطع رحمٍ، وال كَاهن، وال «

 »نٌمنا
) مسلماني كـه  2) كسي كه به شراب معتاد گرديده. 1اند:  پنج گروه (از بهشت محروم 

) كـاهن (غيبگـو و   4) كسي كـه قطـع صـله رحـم كنـد.      3به سحر و جادو معتقد است. 
دهـد و آنگـاه    دهد يا خدمتي اندك انجام مـي  گذار (كسي كه چيزي مي ) منت5جادوگر) 
 گذارد). منت مي

 تان خدا:دشمني با دوس )66(
 ».إِنَّ اللَّه قَالَ: من عادى لي وليا فَقَد آذَنته بِالْحربِ«

فرمايد: هر كس با ولي (و دوست) من دشمني كند او را به جنگ فرا  خدوند متعال مي
 خوانم. مي

 كشتن ذمي يا پناهنده در ديار اسالمي: )67(
»رِ حيةً بِغداهعا مفْسلَ نقَت نامٍمع ائَةم ةِسريم نم دوجا لَيهإِنَّ رِحيو ،ةنةَ الْجحائر جِدي ا؛ لَمقِّه.« 
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هر كسي شخص ذمي (يا كسي كه به بالد اسالمي پناهنده شده) را به ناحق بكشـد در  
شود. حتي بوي  حاليكه بوي بهشت از مسافتي به اندازه صد سال (راهپيمايي) احساس مي

 هم به مشام وي نخواهد رسيد.بهشت 

 اراده و هدف در عمل: )68(
»هكْتررِي تي غَيعم يهف كرالً أَشملَ عمع نم ،كرالش نكَاِء عرى الشا أَغْنالَ: أَنعت قَالَ اللَّه 

كَهرشو.« 
جام دهد كه در نيازترين از شركم، هر كس عملي را ان فرمايد: من بي خداوند متعال مي

 آن غير من (خدا) را براي من شريك قرار دهد او را همراه شركش رها خواهم كرد.

 دنياطلبي: )69(
» نم هأْتي لَمو لَهمش هلَيع قفَرو هينيع نيب هفَقْر لَ اللَّهعج هما هينالد تكَان نمو را قُدا إِال مينالد

لَه.« 
كسي كه (تمام) هم و غمش دنيا (و دنياطلبي) باشد خداونـد فقـر را آشـكارا بـه وي     

گردد و از دنيـا جـز آنچـه بـرايش مقـدر شـده، چيـزي         دهد و كارش دشوار مي نشان مي
 شود. عايدش نمي

 :شود ميپنج چيز كه باعث بوجودآمدن پنج مصيبت  )70(
»أَعو بِهِن ميتلتإِذَا اب سما خوا بِهنلعى يتمٍ قَطُّ حي قَوةُ فشالْفَاح رظْهت لَم نرِكُوهدأَنْ ت وذُ بِاللَّه

الْمكْيالَ  إِال فَشا فيهِم الطَّاعونُ واَألوجاع الَّتي لَم تكُن مضت في أَسلَافهِم الَّذين مضوا ولَم ينقُصوا
ال منِعوا إِال أُخذُوا بِالسنِني وشدة الْمئُونة وجورِ السلْطَان علَيهِم ولَم يمنعوا زكَاةَ أَموالهِم إِوالْميزانَ 

 سلَّطَ اللَّه علَيهِم الْقَطْر من السماِء ولَوال الْبهائم لَم يمطَروا ولَم ينقُضوا عهد اللَّه وعهد رسوله إِال
يختيو ابِ اللَّهتبِك مهتمأَئ كُمحت ا لَممو يهِمدي أَيافم ضعذُوا بفَأَخ مرِهغَي نا مودلَ عزا أَنموا مر

مهنيب مهأْسب لَ اللَّهعإِال ج اللَّه.« 
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بـرم از اينكـه ايـن     مبتال شويد و به خدا پنـاه مـي  پنج چيز است كه ممكن است بدان 
 موارد را دريابيد.

گردد مگر اينكه طـاعون و   اي شايع و علني نمي ) هيچگاه فحشا و هرزگي در جامعه1
 گردد.  شايع ميها  آن اند در ميان مصيبتهايي كه هيچ يك از اقوام قبلي آن را تجربه نكرده

را بـه  ها  آن ترازو و وزن خيانت نمايند خداوند) هر گاه قومي كم فروشي كنند و در 2
كند و پادشاه ظالمي را بـر   ميها  آن دشواريها گرفتار و سالهاي سخت (و خشكي) را عايد

 گرداند. آنان مسلط مي

) هر گاه قومي زكات اموال خود را پرداخت نكنند خداوند باران (رحمـت) خـود را   3
 فرستد.  اي باران بر آنان فرو نمي اشند قطرهدارد و اگر حيوانات نب دريغ ميها  آن از

) هر آن قومي كه پيمان الهي و رسول وي را بشكنند و عهدشـكني نماينـد خداونـد    4
بگيـرد (و  هـا   آن كند كه از آنچه دارا هستند از ترديد دشمني بيگانه را بر آنان مسلط مي بي

 اموال آنان را به غارت برد).

ن آنان تحت فرامين خدا و قرآن او حكم نكنند خداوند اي كه سرا ) هر قوم يا جامعه5
 كند. آنان را به جنگهاي داخلي گرفتار مي



 
 
 

 

 چگونگي وضو گرفتن

  
وضو گرفتن فقط با آب پـاك جـايز اسـت.    
آب پاك آبي است كه بر اصل آفرينش خود 
باقي مانده باشد. و تغيير نكرده باشد. يا آبي 

م آن كه به وسيلة چيز پاكي رنگ، بو يا طعـ 
تغيير كـرده باشـد، ماننـد آبـي كـه بـر اثـر        

 ماندگي و طول زمان تغيير كرده باشد.

وضو گرفتن با آب سرد يا گرم مكروه    *
 است.

  

بسم اهللا «مستحب است كه وضو را با گفتن 
شــروع كنــيم. همچنــين » الــرحمن الــرحيم

هـا در هـر وضـويي مسـتحب      شستن دست
ه از براي كسي كها  آن است. سه بار شستن

خواب شب بيـدار شـده اسـت (مسـتحب)     
 مؤكّد است.

صحبت كردن در هنگام وضـو گـرفتن      *
 مكروه است.

آب قليل به وسيلة تماس با نجاست نجس 
ليتر) فقط  210شود. اما آب كثير (تقريباً  مي

شود كه رنگ يا بو يا طعـم   زماني نجس مي
 آن تغيير كرده باشد.

بگردانـد  سپس بايد يك بار آب را در دهان 
ــان     ــد آب را در ده ــد. باي ــه كن و مضمض
حركت بدهد و آن را گردش دهد. سه بـار  

 انجام دادن اين كار مستحب است.

اگر فراموش كرد كه بسم اهللا الـرحمن     *
الرحيم را قبل از وضوع بگويد و در خـالل  
وضو گرفتن اين امـر بـه يـادش آمـد، [در     
همان لحظه] بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم را    

يد و الزم نيسـت دوبـاره از اول وضـو    بگو
 بگيرد.

شستن اعضاي وضو بـيش از سـه بـار       *
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 مكروه است.
  

كنـد و آب را در   سپس يك بار استنشاق مي
گرداند. بايد بـه وسـيله تـنفس بـه      بيني مي

داخل بيني برساند. سه بار انجـام دادن ايـن   
 كار مستحب است.

مضمضه كردن فقط بـه روش مـذكور      *
 ت.صحيح اس

نوشـيدن آب پـس از مضمضـه كـردن        *
 مكروه نيست.

مسواك زدن در هنگام مضمضه كـردن     *

 مستحب است.
ــه     * ــين مضمضــه و استنشــاق ب جمــع ب

وسيلة يـك مشـت آب كـه مقـداري از آن     
براي مضمضه و بقيه براي استنشاق باشـد،  

 مستحب است.
  

سپس صورتش را از گوش راست تا گوش 
موي سـر تـا چانـه    چپ و از محل روييدن 

 شويد. مي

استنشاق فقط به روش مذكور صـحيح     *
 است.

مستحب است به وسيله دست راسـت     *
آب را به بينـي نزديـك كنـد و بـه وسـيله      

 دست چپ آب بيني را بگيرد.
زياد انجام دادن مضمضه و استنشاق بـراي  

 دار نيست، مستحب است. كسي كه روزه

آرنـج   سپس هر دو دست را از انگشتان تـا 
 شويد. مي

اگر ريش فرد كم پشـت باشـد خـالل       *
كردن آن واجب است. اما اگـر ريـش فـرد    
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پرپشت و انبوه باشـد، ايـن كـار مسـتحب     
 است.

مسح كردن صورت به جاي شستن آن    *
 صحيح نيست.

ــتن     * ــل از شس ــه قب مســتحب اســت ك
 صورت مضمضه و استنشاق را انجام داد.

ه شسـتن  شستن داخل چشمها به همرا   *

 صورت مكروه است.
  

سپس همه قسمتهاي ظاهر سر از جلوي سر 
كنـد سـپس دوبـاره دو     تا گردن را مسح مي

بـرد و   دستش را به سوي جلوي سرش مـي 
همه سر را (كه از صورت تا گـردن اسـت)   

 كند. مسح مي

مستحب است در شستن صـورت آب     *
زياد بـه كـار رود بـه شـرطي كـه موجـب       

 اسراف نشود.
  

اش را بـه سـوراخ    س دو انگشت سـبابه سپ
كند و با دو انگشـت ابهـام    گوشش فرو مي

كند. مسح آن بـه هـر    الله گوش را مسح مي
       شكلي جايز است.

مستحب است دست راست را قبـل از     *
دســت چــپ بشــويد همچنــين در هنگــام 

 را دست بكشد.ها  آن شستن
ــت   * ــتن دس ــو   شس ــداي وض ــا در ابت ه

در اينجا اين كار واجب  مستحب است. اما
است و شستن آن در اول وضـو بـه جـاي    

 اين مرحله كافي نيست.

 خالل كردن انگشتان مستحب است.   *
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 مسح كردن موهاي بلند واجب نيست.   * شويد. سپس هر دو پا را به همراه قوزك مي

اگر سرش طاس باشد، پوست سـرش     *
 كند. را مسح مي

وش (بـين  بايد قسمت سفيد پشـت گـ     *
موي سر و گوش) را مسح كند. زيـرا ايـن   

 آيد. قسمت نيز قسمتي از سر به شمار مي

تكرار كردن مسح سر بيش از يك بـار     *
 مكروه است.

شستن موي سر به جـاي مسـح آن مكـروه    
است، ولي اگر به جاي مسـح كـردن آن را   

 شست اين كار صحيح است.

رعايت ترتيب در اعمال فوق واجب اسـت:  
اعمال به ترتيب عبارتنـد از: مضمضـه،   اين 

هـا،   استنشاق، شستن صورت، شستن دست
 مسح سر و شستن پاها.

  

تقديم پاي راست بر پاي چپ و دست    *
در هنگام شستن مسـتحب  ها  آن كشيدن بر

 است.
 خالل كردن انگشتان [پا] مستحب است.

بايد اين اعضا را به ترتيب و پشت سر هـم  
ستن عضوي آنقـدر  اي كه ش شست به گونه

به تأخير نيفتد كه عضو قبـل از آن خشـك   
 شود.

خشك كردن اعضا پس از وضو مبـاح     *
است. امـا بهتـر اسـت از انجـام ايـن كـار       

 خودداري شود.
گرفتن آب اعضاي بدن پس از وضـو      *

 مكروه است.
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وضو گرفتن به وسيلة شسـتن يكبـار       *

هر عضو صحيح نيست. مثالً جـايز نيسـت   
در حوض آبي فرو برود و ايـن كـار   فردي 

را وضو بداند. زيرا در اين كار اصل ترتيب 
 در وضو انجام نشده است.

مستحب است كه بعد از وضو بگويد:  
اشهد أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال شريک له 

و دو ركعت  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
 نماز بخواند.

 
 



 
 
 

 

 چگونگي نماز خواندن

  
ستي نماز بخواني بايد هنگامي كه خوا

رو به قبله بايستي و بگويي: اهللا اكبـر؛  
امام اين عبارت و تكبيرهاي ديگـر را  

گويد تا كسـاني كـه    با صداي بلند مي
ــداي او را   ــتند ص ــر او هس ــت س پش
بشنوند. افـراد ديگـر بـه آرامـي آن را     

گويند. در ابتداي تكبيـر گفـتن دو    مي
را در حاليكــه انگشــتهاي آن   دســتش

هـايش بلنـد    ه هستند تا سر شانهكشيد
كند. مأموم پس از تكبير امام، تكبير  مي
 گويد. مي

تكبير كامل [و صحيح] آن است كه    *  
فرد در هنگام گفتن آن ايستاده باشـد و  

توانند خميده يا نشسـته   فقط كساني مي
ــه ايســتادن   تكبيــر بگوينــد كــه قــادر ب

 نباشند.
ــود      * ــوي خ ــد در جل ــين باي همچن

را به عنـوان حايل(سـتره) قـرار    چيزي 
بدهد و به آن نزديك شود. حايل(ستره) 

 امام براي مأموم كافي است.

واجب نيست كه نيت را به صورت    *
آشكار بگويد بلكه نيـت بايـد در قلـب    
اراده شود. در هنگام تكبير گفـتن نبايـد   

ها يا كمتـر   دستها را بيش از ارتفاع شانه
 1 از آن بلند كرد. نگا: شكل

اي  در ركن و واجب قولي به اندازه   *

كه صداي خود بشنود بايد بلند بخواند، 
ــه آنكــه ديگــري   حتــى در نمــاز جهري

تـرين صـدا    صداي او را بشـنود، و كـم  
 بشنود.آن را  اينكه خود
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رو كردن به اطراف خود و التفات،    *
و بلند كردن چشم به آسـمان، و بسـتن   

و چشم، و ايستادن بطـور دسـت بسـته    
دست به كمر، يا دسـت بـه پهلـو همـه     

 مكروه است.

ايستادن با يك پا بـدون ضـرورت،      *
يا چسباندن دو پا به هم، يا باز كردن آن 

 .4بطور زياد مكروه است. نگا: شكل 
  

آنگاه با دست راست مـچ يـا ابتـداي    
ــچ] را   ــرف م ــاعد [از ط ــتخوان س اس

اش قـرار   را زير سـينه ها  آن گيرد و مي
به سجده گـاه خـود نگـاه     دهد، و مي
كنـد. سـپس بـا دعاهـاي وارده از      مي

كند، سپس بـه   سنت نماز را شروع مي
آرامي [أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم] 
ــرحمن   ــم اهللا الـ ــس از آن [بسـ و پـ

گويد. سپس سورة حمد  الرحيم] را مي
خواند. اگر نماز  [فاتحه الكتاب] را مي

جهريه باشـد مسـتحب اسـت مـأموم     
ه را در زمان سـكوت امـام   سورة فاتح

بخواند. سپس هر مقداري از قـرآن را  

تكرار كردن فاتحه در يك ركعـت     *  
و اكتفــا كــردن بــه آن (بــدون خوانــدن 

اى از قرآن) در دو ركعت اول نمـاز   آيه
 مكروه است.

خواندن سورة حمد و سورة ديگـر     *
در نمازهاي جهريـه بـر مـأموم واجـب     

سـوره توسـط    نيست. خواندن حمـد و 
 امام براي مأموم كافي است.

ــوره در دو     * ــك س ــردن ي ــرار ك تك
ركعت و خواندن چند آيه از يك سوره 
در يــك ركعــت و بقيــه آن در ركعــت 
ديگر و خواندن بيش از يـك سـوره در   
يك ركعـت حتـي در نمازهـاي فـرض     
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تواند بخواند. امام حمد و سورة  كه مي
ــاز   ــت اول نم ــبح و دو ركع ــاز ص نم
ــد   ــا صــداي بلن مغــرب و عشــاء را ب

خواند. در موارد ديگر [يعنـي امـام    مي
در ركعت سوم نماز مغرب و ركعـت  
ــة    ــاء هم ــاز عش ــارم نم ــوم و چه س

و عصر و مأموم هاي نماز ظهر  ركعت
در همة نمازها] حمـد و سـوره را بـه    

 خواند. آرامي مي

 مكروه نيست.
مسـتحب اسـت نمــازگزار قـرآن را بــه    

است  همان ترتيبي كه در مصحف آمده
ــدن   ــه خوان ــرعكس و وارون ــد. ب بخوان

ها و كلمات قرآن حـرام اسـت، و    سوره
ها يعني از آخر  بر عكس خواندن سوره

قرآن به اول (سوره ناس سـپس سـورة   
 فلق ...) مكروه است.

گويد و دو دسـتش را   سپس تكبير مي
كنـد يعنـي    كنـد و ركـوع مـي    بلند مي

گذارد  دستهايش را روي زانوهايش مي
را گرفته اسـت. انگشـتان   ها  آن گوئي

دست را از هم بـاز و پشـتش را دراز   
كند و سرش را در راستاي آن قرار  مي
سبحان ربـي  «گويد:  دهد سپس مي مي

يك بار گفتن اين لفظ واجب » العظيم
است. اما مكروه است كـه آن را فقـط   
يك بار بگويـد: بلكـه حـداقل كامـل     

 بودن آن به سه بار گفتن آن است.

ــر و  گ   *   ــتن تكبي ــن  «ف ــمع اهللا لم س
بايد در هنگام انتقال [از حالـت  » حمده

ايستاده به ركوع] باشد و نبايد قبـل يـا   
 را گفت.ها  آن بعد از انجام فعل

حداقل ركوع آن است كه بـا كـف      *
ــد.    ــس كن ــايش را لم ــت زانوه دو دس
نمازگزار نبايد در ركـوع بـيش از حـد    

 2خم شود. نگا: شكل 

توان ركعت را  ن ركن ميبا انجام اي   *
كامل كرد. مأموم بايد قبل از آنكه امـام  

اي همزمـان   سر از ركوع بردارد، لحظـه 
با او در حالت ركوع بوده باشد تـا ايـن   
ركعت كامل به شمار آيد. اگر مأموم در 
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حاليكه امام سر از ركوع برداشته اسـت  
وارد ركوع شد، مستحب است كه با او 

كنـد. امـا ايـن     وارد شود و از او پيروي
 ركعت به حساب نمىآورد.

خواندن قرآن در ركوع و سجده مكروه 
است. مگر آنكه به قصد دعا باشد 

﴿ مانند:            

     ...﴾. 

كند و  سپس سرش را بلند مي
گويد: سمع اهللا لمن حمده و  مي

كبير اإلحرام دستهايش مانند حالت ت
كند زماني كه كامالً ايستاد  بلند مي

ربنا ولک احلمد محداً کثرياً گويد:  مي
طيباً مبارکاً فيه ملء السموات وملء 

 . األرض وملء ما شئت من شيء بعد...

بعــد از ركــوع [درحالــت اعتــدال]    *  
توانـد دسـتهايش را آزاد و    نمازگزار مي

حالـت  پايين نگاه دارد يا اينكـه [ماننـد   
خواندن سورة حمد] دسـت راسـت را   

 روي چپ بگذارد.
پـس از   صعبارتهايي كه پيـامبر     *

فرمودنـد كـه    سمع اهللا لمن حمده مـي  
به ثبوت رسيده اسـت بـه   ها  آن صحت

 شرح زير است: 
   ربنا ولک احلمد.) ۱
 ربنا لک احلمد. ) ۲
 اللهم ربنا ولک احلمد.) ۳
ت مستحب اسـ  اللهم ربنا لک احلمد.) ۴

ــي   ــاي مختلف ــاز عبارته ــر نم ــه در ه ك
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 خواند.
ها را بعد از رفع ركوع مانند دعـا   دست

كند، چـون چيـزي در    خواندن بلند نمي
 7اين باره وارد نشده است. نگا: شكل 

افتـد.   سپس تكبير گويان به سجده مي
بازوانش را از پهلوهايش و شكم را از 

كند و دستهايش را  زانوهايش دور مي
ــتاي شــ  ــين]  انهدر راس اش [روي زم

پـا را روي زمـين    ءگـذارد و پنجـه   مي
ــي ــه م ــه گون ــذارد ب ــه جهــت  گ اي ك

انگشتان دست و پا به سوي قبله باشد 
گويـد: سـبحان ربـي     سپس سه بار مي

توانـد در سـجده    األعلي نمازگزار مـي 
 دعاهاي مأثور بخواند.

مكروه است كه نمازگزار سـاعد را     *  
وابيـدن  روي زمين بگـذارد (هماننـد خ  

 6درندگان). نگا: شكل 

ها بـه   از هم باز كردن پاها و دست   *
شرطي كه بـراي نمـازگزار كنـار خـود     
مزاحمت ايجاد نكنـد مسـتحب اسـت.    

ها  تواند آرنج اگر سجده طوالني شد مي
 ها تكيه بدهد. را به زانو

در هنگام سـجده كـردن واجـب اسـت     
هفت عضو روي زمين باشند. كف پاها، 

ف دو دست، پيشاني و بيني. دو زانو، ك
در غيــر ايــن صــورت ســجده صــحيح 

 نيست.

كند  سپس در حاليكه سرش را بلند مي
نشـيند. نشسـتن    گويد و مـي  تكبير مي

بين دو سجده دو حالت دارد كـه هـر   
) پشت پاي چـپ  1دو صحيح است: 

را روي زمـــين بگـــذارد و روي آن  

نشستن به غير از ايـن دو صـورت      *  
مكروه است. زيرا فقط دو نوع نشسـتن  

 3در روايات آمده است. نگا: شكل 
ست پس از سجده دوم فـرد  جايز ا   *

براي استراحت به دو روش مـذكور در  



  
 احكامي كه هر مسلمان بايد بداند  294

 

 

بنشيند، پاي راست را عمود قـرار داده  
را بـه سـوي قبلـه خـم      و انگشتان آن

) دو پا را عمـود قـرار داده و   2نمايد. 
انگشتان پا را به سوي قبله خم نمايـد  

 و بر روي دو پاشته بنشيند.
گويد: رب  در اينحالت سه بار مي

تواند اين عبارت را نيز به  اغفرلي، مي
وارمحين واجربين وارفعين «آن اضافه كند: 

 وارزقين وانصرين واهدين وعافين واعف
. سپس دوباره همانند سجدة »عين

كند. آنگاه تكبير گويان  اول، سجده مي
دارد و روي كف پا  سرش را برمي

ايستد و ركعت دوم را نيز همانند  مي
 خواند. اين ركعت مي

جلوس بين سـجدتين بنشـيند. بـا ايـن     
تفاوت كه اين نشسـتن كوتـاه اسـت و    
پس از بازگشت مفاصل به جاي خـود،  

خيزد. چنانچه به قصـد اسـتراحت    برمي
بنشيند بايد براي نشستن تكبير بگويـد.  
در اين حالت براي بلند شـدن نيـاز بـه    

 ديگري نيست.تكبير 

نمازگزار پس از آنكه كامالً ايسـتاد     *
كنـد زيـرا    شروع به خواندن فاتحه مـي 

 زمان خواندن فاتحه حالت قيام است. 
اگر قبـل از ايسـتادن كامـل شـروع بـه      
خواندن سورة حمد كـرده باشـد، بايـد    
پس از آنكه كامالً ايسـتاد دوبـاره آن را   
بخواند در غير اين صورت نمـاز باطـل   

 است.

زماني كه خواندن دو ركعت نماز را 
به پايان رساند، براي خواندن تشهد 

نشيند و دست چپ  بر روي زمين مي
را روي زانوي چپ، و دست راست 

گذارد.  را روي زانوي راست مي
كند. به  انگشتان خود را جمع مي

اي كه با انگشت سبابه اشاره كند  گونه

مستحب است در هنگـام خوانـدن      *  
تشهد به انگشت سـبابه دسـت راسـت    

 نگاه كند.
مستحب است كـه انگشـت سـبابه       *

[دست راست] را بلند و كمي آن را كج 
 نمايد.

مســتحب اســت كــه در تشــهد پــس از 
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و انگشت شست و انگشت وسط 
كيل بدهند. سپس به اي را تش حلقه

التحيات هللا «خواند:  آرامي تشهد را مي
سپس چنانچه  »...والصلوات والطيبات

نماز سه يا چهار ركعتي باشد، 
ها را  خيزد و دست تكبيرگويان برمي

كند و بقيه نماز را بدين  بلند مي
خواند با اين تفاوت كه آن  ترتيب مي

خواند و  را به صورت سرّي و آرام مي
قيام فقط سورة حمد را  در حالت

 خواند. مي

اتمام تحيات بلند شـود و بيشـتر از آن   
 ننشيند.

نشيند. نشستن  آخر ميسپس در تشهد 
در تشهد اخيـر چنـد شـكل دارد كـه     

) پــاي 1صـحيح هسـتند:   هـا   آن همـه 
گـذارد و روي   چپ را روي زمين مي

ــي ــيند و آن م ــاق آن را  نش ــر س از زي
آورد و پـاي راسـت را    راست در مـي 

عمود و نشيمنگاه را روي زمين قـرار  
) پاي چـپ را روي زمـين   2دهد.  مي

يند.آن را از نش قرار داده و روي آن مي
طرف راست از زير ساق پاي راسـت  

كنــد و نشــيمنگاه را روي  خــارج مــي

مستحب است كه پس از تشهد    *  
دوم مقداري از دعاهاي مأثور را 

=أعوذ باهللا من عذاب النار،«بخواند: 
وعذاب القرب وفتنة احمليا واملمات، وفتنة 

، ... اللهم أين ظلمت نفسي املسيح الدجال
ظلماً كثرياً وال يغفر الذنوب إالَّ أنت فاغفر 
يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت 

 ».الغفور الرحيم
در هنگام نشستن جز در موارد ضروري 

 تكيه دادن بر روي دست مكروه است.
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 گذارد. زمين مي
) پاي چپ را روي زمين قرار داده و 3

نشيند و آن را از طرف  روي آن مي
راست از بين ساق و زانوي پاي 

كند و نشيمنگاه را  راست خارج مي
گذارد. فقط در تشهد  روي زمين مي
دو تشهد است چنين اخير كه داراي 

نشيند. سپس تشهد اول را  مي
اللهم گويد:  خواند پس از آن مي مي

 صل على حممد وعلى آل حممد ... .
كند. يعني رو به  سپس دوبار سالم مي

گويد:  كند و مي طرف راست مي
در طرف  »ليكم ورمحة اهللالسالم ع«

كند. زماني  راست نيز اين كار را مي
كه سالم داد، در حاليكه هنوز نشسته 
است شروع به خواندن دعاهاي وارده 

 كند. مي

مستحب است كه در هنگام سـالم     *  
ــرف    ــد و ط ــرف رو كن ــه دو ط دادن ب
راست را بـر طـرف چـپ مقـدم دارد.     
تقديم طـرف چـپ بـر طـرف راسـت      

 .مكروه است
حركت دادن دست به طـرف راسـت و   

و قـرار دادن  هـا   آن چپ يا بلند كـردن 
در هنگام سالم دادن مكروه ها  آن دوبارة

 5است. نگا: شكل 



 
 
 

 

 سفر جاودانگي

 مسير تو به سوي بهشت يا جهنم

﴿                    ﴾ اي كساني كه  ).۱۸  ر:(احلش

ايد! از (مخالفت) خدا بپرهيزيد، و هركس بايد بنگرد تا براي فردايش چه چيز  ايمان آورده
 از پيش فرستاده است.

 قبر
اولين منزل از منازل آخرت، و براي كافر و منافق حفره آتش، و براي مؤمن بوستان است. 

تند از: پـاك نكـردن بـدن از ادرار،    شوند، عبار تعدادي از اعمالي كه موجب عذاب قبر مي
سخن چيني، طمع داشتن به غنايم، دروغگويي، خوابيدن در هنگام نماز، ترك قرآن، زنـا،  

شود:  لواط، ربا، پرداخت نكردن دين و ... اعمال زير موجب نجات انسان از عذاب قبر مي
رة ملـك و ...  عمل صالح خالصانه براي خدا، پناه بردن به خدا از عذاب قبر، خواندن سـو 

مانند: شهيد، جهادگر، كسي كـه در روز جمعـه از دنيـا     افراد زيرا از عذاب آن در امان مي
 برود، كسي كه به درد شكم بميرد و... .

 دميدن در صور
شاخ بزرگي است كه اسرافيل آن را به دهان گرفته است و منتظر زماني است كه به او 

(دميدن اول نفخه الفزع دستور داده شود تا در آن بدمد. كه به
41F

گويند: خداوند  مي )1

﴿ فرمايد: مي                      ﴾ 

كساني كه در آسمانها و زمين هستند  ءشود و همه (و در صور دميده مي .)۶۸(الزمر:

                                                           
 .دميدن هراس -1
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شود. و پس از  ). سپس همه دنيا خراب و ويران ميميرند، مگر كساني كه خدا بخواهد مي
چهل [أبوهريره در تعيين آن كه روز يا هفته يا سال باشد امتناع ورزيدند چنانكه در 

(حديث آمده است] دوباره در صور دميده خواهد شد كه به اين دميدن نفخه البعث
42F

1( 

   ﴿ فرمايد: گويند. خداوند مي مي          ﴾  سپس بار)

نگرند و در انتظار  خيزند و مي شود. ناگهان همگي به پا مي ديگر در صور دميده مي
((حساب و جزا) هستند)

43F

2(. 

 رستاخيز
فرستد كه به وسيلة آن اجساد مردگان [از استخواني كه  سپس خداوند باراني را فرو مي

شود و آنان تبديل به مخلوقات جديد، عريان،  د روييده و زنده] مي(عجب الذَنَب) نام دار
بينند. آنان براساس اعمالشان  شوند كه فرشتگان و جنيان را مي پابرهنه و ختنه نشده مي

شوند: يعني خود محرِم لبيك گويان، شهيد در حالي كه خون او جاري  برانگيخته مي
شوند و ... زيرا  پردازد، زنده مي مي است، انسان غافل در حالي كه به لهو و لعب

اي در همان حالي  يعني: هر بنده »يبعث كل عبد على ما مات عليه«فرمايد:  مي صپيامبر
 شود. رود، برانگيخته مي كه از دنيا مي

 حشر
در روز عظيمي كه ها  آن كند. سپس خداوند مخلوقات را براي حساب [اعمال] جمع مي

در دنيا همانند ها  آن ها هستند. ماندن اسان و همانند مستهزار سال است هر 50مدت آن 
شود. مردم به تناسب اعمالشان غرق  ساعتي است. خورشيد تا فاصله يك ميل نزديك مي

كنند. انسان  شوند. در آن روز ضعيفان و متكبران با همديگر بحث و جدال مي در عرق مي

                                                           
 .دميدن زنده شدن (رستاخيز) -1
 .68سورة زمر آيه  -2
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كند. گروهي از آنان گروه  كافر با دوستش، شيطان و اعضاي بدنش بحث و جدال مي
 گويد: گيرد و مي كنند. فرد ظالم از شدت پشيماني دست خود را گاز مي ديگر را لعن مي

﴿                  ﴾  :(اي كاش من فالني را به دوستي  .)۲۸(الفرقان

 گرفتم.) نمي
) فرشته 70.000د و هر ريسمان را (شو ) ريسمان كشيده مي70.000جهنم با (

كند كه خود را فدا كند [تا از عذاب آن  كشند. زماني كه كافر آن را ببيند آرزو مي مي
اند  رهايي يابد]. يا اينكه تبديل به خاك شود. اما افرادي كه از فرمان خدا سرپيچي كرده

شود كه به  آتشي مي كرد تبديل به عبارتند از: اموال كسي كه از دادن زكات خودداري مي
شوند.  شود. افراد متكبر در حالي كه مانند مورچه هستند محشور مي وسيله آن داغ زده مي

شوند. سارق به همراه آنچه دزديده است،  توز و غاصب رسوا مي گر، كينه انسان حيله
في شود. اما در اين روز پرهيزگاران بيم و خو ها برمال مي شود. و حقايق و نهان آورده مي

 ﴿ شود. ندارند. بلكه اين روز همانند نماز ظهر سپري مي     ﴾ 

 سازد). را غمگين نميها  آن (هراس بزرگ [روز رستاخيز] )۱۰۳(االنبياء: 

 شفاعت بزرگ
كه در روز محشر بـراي رفـع بـال و مصـيبت از مـردم و رسـيدگي بـه حسـاب از ميـان          

هاي ديگر در غير از روز قيامـت يـك    است. شفاعت صيامبر ما مخلوقات مخصوص پ
امر عام ميان پيامبران و ديگران هستند. همانند شفاعت بـراي بيـرون آوردن مؤمنـاني كـه     

 اند از آن، و باال بردن درجات. وارد آتش شده

 حساب
شان را شتابند. خداوند اعمال هايي به خدمت پروردگارشان مي در روز قيامت مردم در دسته

دربارة ها  آن كند. همچنين از دربارة آن اعمال سؤال ميها  آن دهد و از نشان ميها  آن به
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شود.  ها، چشم، گوش و قلب سؤال مي عمر، جواني، اموال، علم، عهد و پيمان، نعمت
كافر و منافق به علت توبيخ مخلوقات و اقامه حجت بر آنان در برابر ديدگان مخلوقات 

د و مردم، زمين، روزها و شبها، اموال، فرشتگان و اعضاي بدن عليه آنان شون محاسبه مي
دهند تا اعمال آنان ثابت شود و به آن اعتراف كنند. خداوند با فرد مؤمن  شهادت مي
بيند كه او در حال  كند تا اينكه مي كند و او را وادار به اقرار به گناهانش مي خلوت مي

(من  »سترا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم«: گويد ميهالك است. در اين هنگام به او 
دهم). اولين كساني كه  را مورد عفو قرار ميها  آن در دنيا گناهان تو را پوشاندم، امروز من

هستند، و اولين عملي كه به حساب  صشود امت پيامبر  رسيدگي ميها  آن به حساب
 ها]ست. ها [و كشته شود نماز، و خون آن رسيدگي مي

 هاي اعمال پرواز نامه

 ﴿ گيرند كه اي را مي نامهها  آن آيند. هاي اعمال به پرواز در مي سپس نامه     

      ﴾  :(هيچ عمل كوچك و بزرگي را رها نكرده است و  ).۴۹(الكهف

ست راست، و فرد كافر و منافق آن همه را برشمرده است.) فرد مؤمن نامه اعمال را با د
 گيرد. را با دست چپ و از پشت سر مي

 ترازو
شود تا خداوند  سپس اعمال مردم با ترازوي حقيقي كه دو كفه دارد، وزن [سنجيده] مي

براساس آن اعمال به آنان پاداش دهد. اعمال موافق شرع و خالصانه براي خدا باعث 
 )،ال إله إالَّ اهللا ...(شود:  كه موجب سنگيني كفه آن ميشود. از اعمالي  سنگيني كفة آن مي

و  Kاحلمدهللا، سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم اخالق نيك، ذكر خداوند با عباراتي مانند:
 گيرند. مردم براساس اعمال نيك و بدشان مورد داوري قرار مي
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 حوض
ز تشنه نخواهـد شـد. هـر    شوند: كسي كه از آن بنوشد هرگ سپس مؤمنان وارد حوض مي

بزرگتر است. آب آن سفيدتر ها  آن از همه صپيامبر، يك حوض دارد كه حوض محمد 
تر از عسل و خوشبوتر از مشك اسـت. ظرفهـاي آن از طـال و نقـره و بـه       از شير، شيرين

تعداد ستارگان است. طول آن از ايله در اردن تا عدن [در يمـن] بيشـتر اسـت. آب آن از    
 اري است.نهر كوثر ج

 آزمايش مؤمنان
ها  آن افتند. [خدايان] پرستيدند به راه مي در پايان روز قيامت كفار به دنبال خداياني كه مي

برند و  هاي چهارپايان بر روي پاهايشان يا صورتهايشان به سوي آتش مي را همانند رمه
پرسد: (منتظر  و ميآيد  ماند. خداوند به سوي آنان مي جز منافقان و مؤمنان كسي باقي نمي

گويند: (منتظر پروردگارمان هستيم.) خداوند ساق خود را  ميها  آن چه چيزي هستيد؟)
شناسند، به جز منافقان همگي به سجده  كند و مؤمنان خداي خود را مي آشكار مي

﴿ :فرمايد مي –تعالي  –افتند. خداوند  مي                

   ﴾  :كند، و دعوت  روزي را كه خداوند ساق خود را برهنه مي .)۴۲(القلم

توانند سجود كنند. (ساقي كه به جالل و كمال او اليق است و  شوند اما نمي به سجود مي
ا افتند. سپس خداوند صراط را بر پ سپس به دنبال او به راه مي به هيچ چيز شبهاتي ندارد)

 كند. كند و نور منافقان را خاموش مي كند و به مؤمنان نور عطا مي مي

 صراط
پلي است كه بر روي جهنم كشيده شده است تا مؤمنان از روي آن به سوي بهشت عبـور  

 كنند.
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مدحضة مزلّة، عليه خطاطيف وكالليب «آن را چنين توصيف كرده است:  صپيامبر 
سست و لغزنده است. داراي « »أحد من السيفكشوك السعدان، ... أدق من الشعرة و

به » تر است. ها و جنگلهايي مانند خار سعدان .... از مو باريكتر و از شمشير برنده قالب
شود.  روايت از صحيح مسلم. بر روي آن به مؤمنان به اندازة اعمالشان نور داده مي

شن كردن تا فاصله جهت روها  آن بيشترين آن به اندازة روشن كردن كوهها و كمترين
كند. آنان  روشن ميها  آن انگشت شست پاي فرد است. سپس اين نور راه را براي

كنند. فرد مؤمن در يك چشم به هم زدن، همانند  متناسب با اعمالشان از روي آن عبور مي
ترديد  كند. (از ميان مردم گروهي بي برق، باد، پرنده، بهترين اسبها از روي آن عبور مي

شوند و گروهي نيز به داخل جهنم  بينند و آويزان مي يابند. گروهي ضربه مي ينجات م
و مؤمنين ها  آن گردند پس ميان افتند). متفق عليه. اما منافقان كه هيچ نوري ندارند برمي مي

توانند و  كنند از روي پل صراط عبور كنند اما نمي شود. سپس تالش مي ديواري كشيده مي
 د.افتن در آتش فرو مي

 آتش
افتنـد.   ابتدا كفار، سپس مؤمنان سركش و طغيانگر و در پايان منافقان به داخل آن فرو مـي 

) برابر از آتـش دنيـا شـديدتر اسـت. بـدن      70) (دروازه) است. آتش آن (7جهنم داراي (
اش راه  شود. تا عذاب [بيشتري] را بچشد. فاصله بين دو شانه انسان كافر در آن بزرگ مي

 شـود. نوشـيدني   ندانهايش همانند كوه اُحد است. پوستش خشن و كلفت ميسه روز و د
كند. خوراك آنها، ميوه درخت زقوم،  هايشان را تكه تكه مي آب داغي است كه رودهها  آن

ترين عذاب آن عبارت است از اينكه كـف پـاي گناهكـار را     زردابه و خونابه است. آسان
آن به حـدي اسـت كـه مغـز او بـه جـوش       گذارند. شدت گرماي  روي دو تكه اخگر مي

آيد. عمق آن به حدي است كه اگر نوزادي در آن انداخته شود قبل از آن كه بـه كـف    مي
) ساله خواهد شد. مواد سوختني آن، كفار و سنگها هسـتند. هـواي آن بـاد    70آن برسد، (
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لعـد، و  ب گرم و سوزان [سموم] و سايه آن بسيار داغ [يحموم] است، همه چيز را فرو مـي 
ها  رسد، و بر قلب سوزاند و به استخوان مي ها را مي گذارد، پوست هيچ چيزي را باقي نمي

) نفر وارد 999) نفر (1000كند. از هر ( شود، و افراد را به ستوه و شكوه وادار مي چيره مي
هايي از عـذابهاي آن عبارتنـد از: ورم كـردن     شوند. پوشش آن از آتش است. نمونه آن مي
 بدن، ذوب كردن سوزاندن، كشيدن و كشتن است. پوست

 قنطره [پل]
اي] بين بهشت  يابند و در پلي [فاصله فرمود: (مؤمنان از آتش جهنم رهايي مي صپيامبر 

انـد تنبيـه و    شود و به خاطر بعضي از ظلمهـايي كـه در دنيـا كـرده     و جهنم نگه داشته مي
اجـازه ورود بـه   هـا   آن اين هنگـام بـه   شوند. تا اينكه پاك و مهذب شوند. در مؤاخذه مي

هـا   آن در دست اوست هر كدام از صشود. قسم به كسي كه جان محمد  بهشت داده مي
رفتنـد پيـدا    تر از آن چه در دنيـا بـه سـوي منازلشـان مـي      منزل خودشان در بهشت آسان

 كند) بخاري اين حديث را روايت كرده است. مي

 بهشت
آن از طال و نقره و مالط آن مشك است. شن و ريـگ آن  جايگاه مؤمنان است. ساختمان 

) در (دروازه) دارد كـه عـرض هـر در    8از ياقوت و مرواريد و خاك آن زعفران اسـت. ( 
) درجـه  100روي است، اما اين درها پـر از جمعيـت هسـتند. در آن (    مسير سه روز پياده

است. باالترين و بهترين همانند اختالف زمين و آسمان ها  آن وجود دارد كه اختالف ميان
گيـرد. سـقف آن عـرش     قسمت آن فردوس است كه نهرهاي بهشت از آن سرچشمه مـي 

 پروردگار است. جويهاي آن بدون شكاف جاري هستند. فرد مؤمن هر طوري كه بخواهد
آورد. جويهـاي آن از عسـل، شـير، شـراب و آب پـر هسـتند.        را بـه جريـان درمـي   ها  آن

اي ساخته شـده از    نزديك و در دسترس هستند. در آن ضميمههاي آن هميشگي،  خوردني
اي [از ايـن ضـميمه]    ) ميـل اسـت. در هـر گوشـه    60مرواريد وجود دارد كه عرض آن (
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مو، داراي چشمان سرمه كشيده هستند. جواني آنـان   اي وجود دارد. ساكنان آن بي خانواده
شود. در آن، ادرار، مـدفوع   نمي هاي آنان نيز هرگز نابود و خراب زوال ناپذير است. لباس

مشك اسـت.  ها  آن هاي موي آنان از جنس طالست. عرق گونه كثافتي نيست. شانه و هيچ
زنهاي آن زيبارو، باكره، داراي اصل و نسب و همسان هسـتند. اولـين كسـي كـه وارد آن     

و پيامبران ديگر هستند. حداقل مرتبه آن اسـت كـه فـرد درخواسـت      ص شود، پيامبر مي
يزي را بكند، در مقابل به او ده برابر درخواست او را بدهند. خادمان بهشت، نوجوانـان  چ

هـاي آن عبارتنـد از: رؤيـت     جاودانه همانند مرواريد پراكنـده هسـتند. بزرگتـرين نعمـت    
 خداوند، رضايت او، جاودانگي.



 
 
 

 

 عمل كردن است، الزمة علم

 - تعالي – اند. خداوند انستهخداوند، پيامبر و مؤمنان علم بدون عمل را مذموم د

﴿ فرمايد: مي                  ﴾  :(اي مؤمنان چرا  .)۲(الصف

 .كنيد گوييد كه خودتان مطابق آن عمل نمي [به ديگران] سخني را مي
شـم شـديد پروردگـار    * اگر سخني را بگوييد، اما به آن عمل نكنيد موجب كينه و خ

شـود، هماننـد    گويد: (علمي كه بدان عمل نمي مي -رضي اهللا عنه-خواهد شد). ابوهريره 
گويد: (عـالم همچنـان    شود). فضيل (رحمه اهللا) مي  گنجي است كه در راه خدا انفاق نمي

ماند تا اينكه به آنچه فرا گرفته است، عمل نمايد)، مالك بن دينار (رحمـه   جاهل باقي مي
بيني كه در سخن گفتن هيچ اشتباهي ندارد، اما اعمال او همـه   گويد: (فردي را مي اهللا) مي

 .خطا و اشتباه است)

  برادر و خواهر مسلمان!
خداوند خواندن اين كتاب سودمند را براي شما ممكن و آسان گرداند و نتيجـه خوانـدن   

 بر جاي بگذارد. باشد، براي شما آن را كه همان عمل به آنچه در آن آمده، مي
* در اين كتاب مقداري از قرآن كريم و ترجمه معناى آن براي شما آورده شد. پس 

از  صدر عمل كردن به آنچه از معاني اين آيات ياد گرفتي، كوشا باش. زيرا ياران پيامبر 
عمل نكرده ها  آن بخواند و تا زماني كه بهها  آن ) آيه را براي10خواستند ( ايشان مي

كردند، تا علم و عمل آن ده آيه را  ، از ايشان درخواست خواندن ده آيه ديگر نميبودند
فرمودند: (ما علم و عمل را ياد گرفتيم). همچنين شرع نيز بر اين امر  درك نمايند. و مي

﴿ تأكيد دارد. ابن عباس در تفسير آيه        ﴾ همان طور كه «گويد:  مي
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گويد: قرآن فقط براي عمل  كنند. فضيل (رحمه اهللا) مي از آن پيروي مي شايسته است
 دانند. كردن به آن نازل شده است. در حاليكه مردم خواندن آن را عمل مي

ذكر گرديد. نيكوكاران امت به  ص* همچنين در اين كتاب مقداري از سنت پيامبر 
و بيم از عذاب دردناك  صيامبر گرفتند به پيروي از حديث پ مجرد اينكه امري را فرا مي

فرمايد:   مي صكردند. پيامبر  آخرت، آن را اجرا و [مردم را] به سوي آن دعوت مي
تان آن را اجرا كنيد و اگر  كنم در حد امكان و توانايي (زماني كه شما را به چيزي امر مي

(شما را از چيزي نهي كردم پس از آن دوري كنيد)
44F

﴿ :فرمايد مي. خداوند )1    

                   ﴾  آنان كه با فرمان او)

ورزند] باليي  كنند بايد از اين بترسند كه [در برابر عصياني كه مي مخالفت مي
شود [اعم از قحطي، زلزله و  گريبانگيرشان شود، يا اينكه عذاب دردناكي دچارشان

) نمونه 63هاي اخروي]) (سورة نور آيه  مصائب دنيوي ديگر و دوزخ و ديگر عذاب
 هايي از اين موارد عبارتند از:  

كند كـه ايشـان فرمودنـد: (هـر      روايت مي صاز پيامبر  لام المؤمنين ام حبيبه  -
اي در بهشـت   خانهها  آن اش]ركعت نماز به جا بياورد به جاي [پاد 12كس در شبانه روز 

 صگويد: از زماني كه اين سخن را از رسول اهللا  . ام حبيبه مي)45F2()شود ميبراي او ساخته 
 را ترك نكردم.ها  آن شنيدم هرگز

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه «: كند مي اين حديث را روايت بابن عمر  -
 .)46F3(»يبيت ثالث ليال إالَّ ووصيته مكتوبة

                                                           
 اند. بخاري و مسلم آن را روايت كرده -1
 مسلم آن را روايت كرده است. -2
 مسلم آن را روايت كرده است. -3
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را شنيدم، هيچ شـبي بـر    صگويد از زماني كه اين حديث را از رسول اهللا  سپس مي
 ام پيش من بود. من نگذشت مگر آنكه وصيت نامه

گويد: (هر حديثي را كه نوشتم به آن عمل كـردم. حتـي    امام احمد (رحمه اهللا) مي  -
ينـار  آن حديث پيامبر را شنيدم كه ايشان حجامت (خون گيري] كرد و به أباطيبـه يـك د  

داد. من هم هنگامي كه حجامت كردم به فردي كه اين كار را بـراي مـن انجـام داد، يـك     
 دينار دادم.

گويد: (از زماني كه شنيدم غيبـت كـردن حـرام اسـت،      امام بخاري (رحمه اهللا) مي  -
هرگز غيبت نكردم. من اميدوارم كه در حالي به مالقات پروردگار بروم كه مرا بـه خـاطر   

 سرزنش و محاسبه نفرمايد).غيبت كردن 
در حديث آمده است: (كسي كه پس از هر نمازي آيه الكرسي را بخوانـد تـا زمـان     -

(كنـد)  مرگ چيزي ديگر او را از دخـول در بهشـت منـع نمـي    
47F

. ابـن القـيم (رحمـه اهللا)    )1
ام كه شيخ االسالم ابن تيميه گفته است: خواندن آيه الكرسي پس از هـر   گويد: (شنيده  مي
ازي را هرگز ترك نكردم مگر آنكه آن را فراموش كرده باشم يا امري از اين قبيل روي نم

 داده باشد).
* بعد از علم و عمل، بايد [مردم را] به سوي آنچه خداوند به شما ارزاني داشته است 

فرمايد: (كسـي   مي صدعوت كرد و ثواب از خود و نيكي را از ديگران دريغ كرد. پيامبر 
كنـد، هماننـد كسـي اسـت كـه آن       گري را] به سوي خير و نيكي راهنمايي ميكه [فرد دي

(دهد) نيكي را انجام مي
48F

: (بهترين شما كسي اسـت كـه قـرآن را يـاد     فرمايد ميهمچنين  .)2
(بگيرد و به ديگران ياد بدهد)

49F

همچنين فرموده است: (سخنان و عقايـد مـرا حتـي اگـر      .)3

                                                           
 اين حديث در سنن كبري ذكر شده است. -1
 مسلم آن را روايت كرده است. -2
 اين حديث را روايت كرده است.بخاري  -3
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(يد)يك آيه از قرآن باشد به ديگران برسان
50F

با افزايش ترويج خير و نيكي، ثواب شما نيز  .)1
يابـد.   ها در دنيا و پس از مرگ بـراي شـما اسـتمرار مـي     شود و نيكي تر مي بيشتر و افزون

شوند [ثواب هيچ  : (هر گاه انسان از دنيا برود اعمال او از او جدا ميفرمايد مي صپيامبر 
از: صدقه جاريه، علم نافع كه به وسـيلة   رسد] به جز سه چيز كه عبارتند عملي به او نمي

(آن به ديگران سود برساند و فرزند صالحي كه براي او دعا كند)
51F

2(. 

 هشدار:
خوانيم در آن از شر كسـاني كـه بـه آن     ) بار سورة حمد را مي17در هر روز بيش از (

ننـد  بريم. اما در اعمـال، هما  خشم و غضب گرفته شده است و گمراهان [به خدا] پناه مي
 كنيم. آنان رفتار مي

كنيم تا جاهالنه عمل كنيم. اين كار همان عمل نصارى گمراه  از آموختن خودداري مي
كنيم كه اين نيز شـيوه رفتـار يهـود مـورد      گيريم اما به آن عمل نمي است. يا اينكه ياد مي

 غضب و خشم پروردگار است.
 مل صالح عنايت بفرمايد.خواهيم كه به ما و شما، علم سودمند و ع از خداوند مي

 

 .واهللا ورسوله أعلم، وصلى اهللا وسلم على سيدنا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

                                                           
 اند. مسلم و بخاري آن را روايت كرده -1
 مسلم آن را روايت كرده است. -2



 
 
 

 

 سخنان ائمه چهارگانه در اتباع سنت

 فرمايند:  مي –رحمهما اهللا  –امام ابوحنيفه و امام شافعي  
 .»صحيح باشد، آن حديث مذهب من است اگر حديثي«

پس از او، هيچ انسـاني وجـود نـدارد كـه      ص(جز پيامبر   :مايدفر مي /امام مالك 
 .)كاري انجام گيرد يا انجام نگيرد براساس گفته او
ايد بـر روي لبـه   را رد نم ص: (كسي كه حديث پيامبر خدا فرمايد مي /امام أحمد 

 ).پرتگاه هالكت است
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