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 1  *مختصر مفید برای مسلمان جدید * 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

 پیشگفتار

إِنَّ الَْحْمد للِه، نَْحَمُدُه َونَْسَتِعيُنُه َونَْسَتْغِفرُُه، َونَُعوُذ ِباللِه 

وِر أَنُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت أَْعََملَِنا، َمْن يَْهِدِه اللُه َفال  ِمْن ُُشُ

ُمِضلَّ لَُه، َوْمْن يَْضلُُل َفاَل َهاِدَي لَُه، َوأَْشَهُد أَْن ال إِلََه إاِلَّ 

َعْبُدُه  َداً  ُمَحمَّ أَنَّ  َوأَْشَهُد  لَُه،  يَك  َُشِ ال  َوْحُدُه  اللُه 

 َوَرُسولُُه. 

 أما بعد:

الله متعال فرزندان آدم را کرامت بخشیده و باالی بسیاری  

از مخلوقات خویش برتري داده است، الله )متعال( می 

    ﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم﴾ فرماید: 

 [ 70]اإلرساء:    . به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم   ترجمه: 
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و در کرامت این امت افزوده است طوری که بسوی آنان    

علیه  الله  )صلی  محمد  حرضت  خود  پیامربان  بهرتین 

وسلم( را فرستاده و بهرتین کتاب های خود را بر آنان  

نازل منوده است، و برای آنان بزرگرتین دین، اسالم، را  

الله )متعال( می فرماید:   ة  برگزیده است،    ﴿كُْنُتْم َخْْيَ أُمَّ

اْلُمْنَكِر   َعِن  َوتَْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف  تَأُْمُروَن  ِللنَّاِس  أُْخرَِجْت 

ِمْنُهُم   َلُهْم  َلَكاَن َخْْيًا  اْلِكَتاِب  ِباللَِّه َوَلْو آَمَن أَْهُل  َوتُْؤِمُنوَن 

 اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكََثُُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾  

براى مردمان امتى هستيد كه  پديد    ترجمه: شام بهرتين 

اند، به نيكویی امر می کنید و از بدی ها منع می  آمده  

اگر اهل كتاب اميان می   الله اميان داريد، و  به  کنید و 

و  مؤمن  بعىض  آنان  از  بود،  بهرت  شان  برای  آوردند 

 [.  110بسيارى شان بدکار اند. ]آل عمران : 

و از نعمت های بزرگ الله )متعال( بر انسان اینست که با  

به  هدایت   عمل  و  آن  بر  پایداری  اسالم،  بسوی  وی 
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احکام و قوانین آن بر وی منت نهاده است، و در این   

کتاب که از نگاه حجم کوچک و از نگاه محتوا بزرگ  

است، هدایت یافتهء جدید آنچه را که در آغاز اسالم او 

نباید از آن يب خرب مباند با روش مخترص ویژه گی های  

د، تا اینکه هنگامی آنرا بداند این دین بزرگ را می آموز 

و به مطابق  آن عمل مناید آغاز به طلب علم و افزایش  

به آن منوده تا باعث بیشرت شدن معرفت و شناخت او با 

پروردگار )متعال( و نبی او محمد )صلی الله علیه وسلم( 

 و دین اسالم گردد. 

  تا الله )متعال( را با متام بینش و دانایی بپرستد، و قلبش 

الله  به  شدن  نزدیک  با  وی  ایامن  و  کند،  پیدا  آرامش 

الله   )صلی  او  پیامرب  سنت  پیروی  و  عبادت  به  )متعال( 

 علیه وسلم( زیادتر گردد. 

کتاب  این  کلمهء  هر  در  که  خواهانم  )متعال(  الله  از  و 

برکت بیاندازد، و به اسالم و مسلامنان  نفع برساند و آنرا  
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بگرداند  باعث خشنودی خود  برای    خالص  آنرا  اجر  و 

 متامی مسلامنان زنده و آنانیکه وفات منوده اند برساند.

وصحبه   آله  وعىل  محمد  نبينا  عىل  وسلم  الله  وصىل 

 أجمعني. 

 محمد بن الشيبة الشهري

 ه1441/  11/  2

 *** 
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 پروردگارم اهلل )متعال( است

اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي  ﴿َيا أَيَُّها النَّاُس  الله )متعال( می فرماید:  

    َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن﴾ 

ای مردم پروردگار خود را پرستش كنيد، آنکه   ترجمه:

پرهيزگار شويد.  تا  آفريد،  را  از شام  قبل  کسان  و  شام 

 [.  21]البقرة: 

   ِإَلَه إاِلَّ ُهَو﴾ ﴿ُهَو اللَُّه الَِّذي اَل  الله )متعال( می فرماید: 

 [.  22او الله است كه معبودی جز او نيست ]الحرش:    ترجمه: 

ٌء  الله )متعال( می فرماید:   ِميعُ   َوُهوَ   ۖ  ﴿َلْيَس كَِمْثِلِه ََشْ   السَّ

 . َبِصُْي﴾ الْ 

است.    ترجمه: بينا  و  شنوا  او  و  نيست،  او چيزی  مانند 

 [.11]الشورى: 
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الله )متعال( پروردگارم و پروردگار همه چیزها است، او   

چیز  هر  کنندهء  تدبیر  و  دهنده  روزی  خالق،  مالک، 

 است.

و او تنها مستحق عبادت است، پروردگاری جز او نیست 

 و نه معبودی جز او وجود دارد.

ات واالیی دارد که برای خود ثابت او نام های نیکو و صف

کرده است، و پیامرب او )صلی الله علیه وسلم( نیز برای 

نامها وصفات در  این  و  ثابت منوده است،  )تعالی(  او 

نهایت کامل و زیبایی رسیده است، وهيچ چیزی مانند  

 اونیست و او شنوا و بینا است. 

 از نام های نیکوی وی:

القدير،   الرَّْحمن،  اَلم، الرزاق،  السَّ السميع،  املَلِك، 

الغفور  الكايف،  اللطيف،  الَخالق،  الوكيل،   البصْي، 

 است.
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ضامن رزق و روزی بندگان که در آن توامنندی   الرزاق:

 قلب ها و بدن های آنان نهفته است.

صاحب مهربانی بزرگ و گسرتده که همه چیز   الرحمن:

 را در بر می گیرد

ضعف  القدیر: که  کامل  قدرت  او    دارای  بر  ناتوانی  و 

 غالب منی آید.

او با صفات عظمت، توانایی و تدبیر موصوف   امللک:

است، صاحب همه چیزها و ترصف کننده در آنها می  

 باشد. 

را    السمیع: آشکار  و  پنهان  های  شنیدنی  همهء  آنکه 

 درک می کند 

 منزه و پاک از هر نقصان، آفت و عیب السالم:
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آن که بینایی او همه چیز را در بر می گیرد حتی  البصیر:

چیزها،   در  بینش  صاحب  باشد،  کوچک  یا  خورد  اگر 

 آگاه از آنها و با خرب از باطن آنها. 

آن که رزق و روزی مخلوقات خود را ضامنت     الوکیل:

خود را   کرده است، مراقب منافع آنها، و آن که دوستان

پشتیبانی کرده و برای آنها آسان می کند و آنها را از امور 

 شان بی نیاز ساخت.

آفریدگار چیزها و نو آور آنها بدون مثال پیشینه   الخالق:

 ای. 

به آنها    اللطیف: بندگان خود را گرامی می دارد،  آنکه 

مهرباين می کند، و خواست های آنان را بر آورده می  

 سازد.

بندگان خود را از متام نیازمندی های شان    آنکه  الکافی:

بسنده می شود، و آنکه به کمکش از کمک دیگران بی  
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دیگر   کس  هر  از  او  داشنت  با  انسان  و  سازد،  می  نیاز 

 مستغني می گردد. 

نگه    الغفور: شان  گناهان  رش  از  را  خود  بندگان  آنکه 

 میدارد، و آنها را به سبب آن مجازات منی کند 

الله )متعال( و آسان  مسلامن در مورد شگفتی آفرينش 

سازی آن مي انديشد، و از آن جمله توجه مخلوقات از 

فرزندان خوردسال، وتالش برای تغذیه آنها و مراقبت از 

تکی شوند می باشد. پس پاکی آنها تا زمانی که به خود م

است خالق آنرا، كه مهربان است برآن ، و از مهربانی او  

اینست که برای آنها کسی را آماده ساخت که  )تعالی( 

اورا کمک می کند و حالت او را با وجود ضعف کامل  

 او بهرت می کند.

 *** 
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 )صلی اهلل علیه وسلم(پیامبرم محمد 

)متعال( می   ﴿لََقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنُْفِسُكْم    فرماید:الله 

   َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم﴾ 

هر آئینه فرستاده یی از خود شام به سوی شام    ترجمه:

حریص   و  است،  دشوار  او  بر  شام  های  رنج  كه  آمد 

دلسوز و مهربان است.  هدایت شامست و باالي مؤمنان  

 [. 128]التوبة: 

   ﴿َوَما َأْرَسلَْناَك إاِل َرْحَمًة ِللَْعالَِمنَي﴾ الله )متعال( می فرماید:  

نفرستاديم.   ترجمه: جهانيان  براى  رحمتى  جز  را  تو  و 

 [.107]األنبياء: 

از   یی  هدیه  و  رحمت  وسلم(  علیه  الله  )صلی  محمد 

 جانب الله )متعال( است. 
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د عبد الله )صلی الله علیه وسلم( آخرین وی محمد فرزن  

دین  با  را  او  )متعال(  الله  است،  فرستادگان  و  پیامربان 

اسالم به همهء مردم فرستاده است، تا آنان را بسوی خیر 

که بزرگرتین آن یکتاپرستی است رهنامیی مناید و از رش  

 که بزرگرتین آن رشک است منع مناید.

امر آنچه  در  وی  پیروی  است  و   الزم  است،  منوده 

تصدیق وی در آنچه خرب داده است، واجتناب از آنچه  

شودكه  شيوه  اوبه  وبرستش  است،  منوده  منع  و  نهی 

 دررشيعتش بيان منوده است.

پیام محمد )صلی الله علیه وسلم( و پیام متامی پیامربان  

قبل از وی دعوت بسوی پرستش الله یگانه که رشیکی 

 ندارد می باشد.
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 صفات وی )صلی الله علیه وسلم(:از 

کرم،  شجاعت،  صرب،  بردباری،  مرحمت،  راستی، 

 است. اخالق نیکو، عدل، فروتني و بخشش

 *** 
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 قرآن کریم کالم پروردگارم است 

﴿ َيا أَيَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكم ُبرَْهاٌن  الله )متعال( می فرماید:  

بُِّكْم   ِبيًنا﴾ مِّن رَّ   َوأَنَزلَْنا إَِلْيُكْم نُوًرا مُّ

اي مردم! دليل آشكاری از جانب پروردگارتان   ترجمه:

بسوی شام آمد و بسوی شام نور آشکاری را فرستاديم.  

 [.174]النساء: 

قرآن کریم کالم الله )متعال( است که آنرا بر پیامرب خود 

مردم  محمد )صلی الله علیه وسلم( نازل منوده است تا  

را از تاریکی ها بسوی روشنایی بکشاند و آنان را بسوی 

 راه راست رهنامیی کند.
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هر کس آن را تالوت کند او را اجر بزرگی است، و هر   

آنکه به رهنامیی آن عمل کند بسوی راه درست راهیاب  

 شده است.

 *** 
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 با ارکان اسالم آشنا می شوم 

الله علیه   الله )صلی  فرمودندرسول  بُِنَي اإِلْسالَُم  :  وسلم( 

ًدا َرُسوُل   ُمَحمَّ َوأَنَّ  اللَُّه  ِإالَّ  إَِلَه  اَل  أَْن  َشَهاَدِة   ، َعََل َخْمس 

َوَحجِّ   َرَمَضاَن،  َوَصْوِم  َكاِة،  الزَّ َوِإيَتاِء  الَِة،  الصَّ َوإَِقاِم  اللِه، 

 . الَبْيِت 

اینکه   ترجمه: بر  بنا استوار است، گواهی  بر پنج   اسالم 

محمد   اینکه  و  نیست  الله  بجز  حق  بر  معبودی  هیچ 

دادن   و  مناز،  برپایی  و  است،  )متعال(  الله  فرستاده 

 زکات، و روزه رمضان و حج خانه کعبه. 

می  الزم  مسلامن  هر  بر  که  است  عباداتی  اسالم  ارکان 

باشد، و اسالم انسان تا وقت صحت مني يابد تا كه معتقد 

نهانباشد، زیرا اسالم بر  به وجوب و عمل کردن به همهء آ 
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این ارکان بنا نهاده شده است و به همین سبب بنام ارکان  

 اسالم نامیده شده اند.

 و این ارکان عبارت اند از: 

گواهی دادن ال إله إال الله وأنَّ محمًدا رسول    رکن اول:

الله )هیچ معبودی بر حق جز الله نیست و محمد رسول 

 الله )متعال( است(.

 ﴿َفاْعَلْم أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ اللَُّه﴾ ل( می فرماید: الله )متعا

 [. 19بدان که معبود بر حقی بجز الله نیست. ]محمد:    ترجمه: 

ْن أَنُفِسُكْم  الله )متعال( می فرماید:    ﴿َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ

 ِباْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف رَِّحيٌم﴾ َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكم  

هر آئینه فرستاده یی از خود شام به سوی شام   ترجمه: 

حریص   و  است،  دشوار  او  بر  شام  های  رنج  كه  آمد 

است.  مهربان  و  دلسوز  مؤمنان  با  و  شامست  هدایت 

 [.128]التوبة: 
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معنای گواهی بر ال إله إال الله: نیست معبود بر حق بجز  

 الله )متعال(.

نای گواهی این که محمد رسول الله است: پیروی وی مع

در آنچه امر کرده است، تصدیق وی در آنچه خرب داده  

الله  و  است،  کرده  نهی  و  منع  آنچه  از  اجتناب  است، 

 )متعال( عبادت نگردد بجز آنچه جایز گردانیده است. 

 برپایی مناز  رکن دوم:

اَلةَ الله )متعال( می فرماید:    ﴾ ﴿َوأَِقيُموا الصَّ

 [. 110و مناز را بر پا دارید. ]البقرة:  ترجمه:

با ادای آن به طریقه یی انجام می یابد که  برپایی مناز 

الله )متعال( آنرا مرشوع گردانیده و رسول او )صلی الله  

 علیه وسلم( آنرا برای ما آموختانده است. 
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 پرداخت زکات  رکن سوم:

َكاَة﴾  الله )متعال( می فرماید:   ﴿َوآتُوا الزَّ

 [. 110و زکات را بپردازید. ]البقرة:  ترجمه:

الله )متعال( زکات را آزمایشی برای راستی ایامن مسلامن 

و ادای شکر پروردگارش به آنچه از نعمت مال بر وی  

محتاجان   و  فقیران  با  همکاری  و  است  منوده  ارزانی 

 فرض گردانیده است،.

 با پرداخت زکات به مستحقان آن ادا می گردد. و  

و آن عبارت از حق واجب در مال است هنگامی که به 

الله   که  هشتگانه  گروه  به  رسد،  می  معین  مقدار  یک 

)متعال( آنان را در قرآن کریم یاد کرده است پرداخته می  

 شود و از آن جمله  فقیر و مسکین اند.

و نرم ديل می و با ادای آن مسلامن متصف به رحمت  

و  او  اموال  و  مسلامن  اخالق  پاکی  باعث  و  گردد، 
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و   محبت  تقویت  باعث  و  مساکین  و  فقیران  خرسندی 

بنابرین  برادری در میان افراد جامعه مسلامن می گردد. 

مسلامن نیکوکار آن را از ته دل در حالی پرداخت  می 

می  خشنودی  و  سعادت  احساس  آن  ادای  با  که  کند 

 انجام آن خشنود ساخنت مردم است. منایند زیرا در

% از مال پس انداز مانند طال، 2.5و مقدار زکات اموال  

نقره، پول نقد، اموال تجارتی که آمادهء خرید و فروش  

جهت بدست آوردن فایده بوده باشد می باشد مرشوط  

بر اینکه قیمت آن به مقدار معینی رسیده و بر آن یکسال 

 کامل گذشته باشد. 

ات بر کسی فرض می گردد که تعداد معینی همچنان زک

از چار پایانی داشته باشد )شرت، گاو، گوسفند(، که در 

اینکه   بدون  بخورند  زمین  از علف خودروی  سال  اکرث 

 صاحب شان برای شان علف آماده بسازد.
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همچنان زکات از آنچه از زمین مانند غله، میوه، معدن و   

به   که  هنگامی  برسد گنج خارج می شود  معینی  مقدار 

 فرض می گردد.

 روزهء ماه رمضان رکن چهارم:

فرماید:   )متعال( می  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم  الله 

َياُم َكََم ُكِتَب َعََل الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن﴾   الصِّ

ايد روزه بر شام فرض   اى كساىن كه اميان آورده  ترجمه:

شام  از  پيش  كه  كساىن  بر  كه  هامنگونه  است  گردیده 

 [.110]بودند[ فرض شده بود تا پرهيزگار شويد ]البقرة: 

رمضان ماه نهم سال هجری است، و آن ماه بزرگیست 

نزد مسلامنان و از جایگاه ویژه یی از بقیه ماه های سال 

است،   پنجگانهء برخوردار  ارکان  از  آن  کامل  روزهء  و 

 اسالم است. 



 
 21  *مختصر مفید برای مسلمان جدید * 

روزه رمضان عبارت از پرستش الله )متعال( با اجتناب از  

شکننده  سایر  و  خانم،  با  همبسرتی  نوشیدن،  خوردن، 

همهء   در  آفتاب  غروب  تا  فجر  طلوع  از  روزه  های 

 روزهای ماه مبارک رمضان می باشد. 

 حج بیت الله  رکن پنجم:

﴿َوِللَِّه َعََل النَّاِس ِحجُّ الَْبْيِت َمِن  فرماید:  الله )متعال( می  

 اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل﴾  

]كعبه[  خانه  حج  مردم  باالي  خداوند  براي  و  ترجمه: 

به آنجا را دارد   توانایی رسیدن  واجب است برکسی که 

 [.  97]آل عمران : 

حج برای کسانی که توانایی ادای آن را دارند یکبار در  

و  زندگی   الحرام   الله  بیت  به  و آن رفنت  است،   فرض 

اماکن مقدس در مکه مکرمه برای انجام عبادات خاص  

در یک زمان معین می باشد. رسول الله )صلی الله علیه  
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وسلم( وسایر انبیاء )علهیم السالم( قبل از وی حج منوده   

تا  ( را امر منود  السالم  ابراهیم )علیه  الله )متعال(  اند و 

برای حج فرا بخواند، چنانچه الله )متعال( از آن مردم را  

ِفي  ﴿َوأَذِّْن  است:  فرموده  و  داده  خرب  کریم  قرآن  در 

ْن كُلِّ   ٍر يَأْتينَي مي النَّاسي بيالَْحجِّ يَأْتُوَك ريَجااًل َوَعىَل كُلِّ َضامي

يٍق﴾ ترجمه: و مردم را به حج فرا بخوان تا پياده و   فَجٍّ َعمي

الغر از هر راه دور  بسوی تو بيايند    ]سوار[ بر مركب های 

 [. 27]الحج : 

 *** 
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 آشنا می شوم  یمانبا ارکان ا 

رسول الله )صلی الله علیه وسلم( دربارهء ایامن پرسیده 

وی،  فرشتگان  الله،  به  اینکه  فرمودند:  در جواب  شد، 

کتاب های وی، پیامربان وی، روز آخرت و قدر خیر و  

بیاوری. ارکان ایامن عبادت های قلبی اند  رش آن ایامن  

که بر هر مسلامن الزم اند و اسالم انسان بجز اینکه به آنها  

اعتقاد داشته باشد درست منی شود، به همین دلیل  آنها 

و   اميان  اركان  بین  فرق  و  اند.  نامیده شده  ایامن  ارکان 

ارکان اسالم در این است که ارکان اسالم اعامل ظاهری  

که   به  اند  تلفظ  مانند  خود  بدن  اعضای  با  آنرا  انسان 

شهادتین، مناز و زکات  انجام می دهد و ارکان ایامن 

اعامل قلبی اند که انسان آنرا به قلب خود مانند ایامن به 

 الله، کتابها و پیامربان وی انجام می دهد.
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الله،    به  قلب  قاطع  تصدیق  اميان:   معنای  و  مفهوم 

او، کتابهای  او،  آخرت،   فرشتگان  وروز  او،  پیامربان 

الله   وتقدر خیر و رش ، و پیروی از هر آنچه که رسول 

)صلی الله علیه و سلم( آنرا آورده است و عمل به آن،  

وخواندن   الله،  اال  اله  ال  گفنت  مانند   ، زبان  با  گفنت  با 

الله  الله(، و ستايش  اله اال  قرآن، وتسبيح و تهلیل ) ال 

 )متعال( 

آن   دادن  انجام  و و  حج  مناز،  مانند  بدن  اعضای  با 

دوست   مانند  قلب  با  متعلق  باطنی  اعضای  و  روزه..... 

داشنت الله )متعال(، وترس از او  ، وتوکل بر او و اخالص  

 به وی می باشد.

و متخصصان آنرا به طورمخترص چنین تعریف می کنند  

که: اعتقاد به قلب، و گفتار با زبان، عمل با اعضای بدن  

ت و پیروی افزایش می یابد و با گناه و نافرمانی  که با اطاع

 کاهش می یابد.
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 ایامن به الله )متعال( رکن اول:

َا الُْمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه﴾ الله )متعال( می فرماید:    ﴿إَِّنَّ

  یقینا مؤ منان كسانی اند كه به الله اميان  آورده   ترجمه: 

 [.62اند ]النور: 

ایامن به الله )متعال( مستلزم توحید و یکتاپرستی او در 

ربوبیت ، الوهیت ، اسامء و صفات او تعالی( است، که  

 شامل موارد ذیل می باشد(: 

 - ایامن به وجود او )سبحانه و تعالی( -

)پروردگ   - ربوبیت  به  او ایامن  اینکه  و  او،   بودن(  ار 

 )تعالی( مالک، خالق، رازق و مدبر امور   است.

او      - اینکه  و  تعالی(  و  )سبحانه  او  اولوهیت  به  ایامن 

با  بدون رشیک ساخنت  و  یگانگی  به  عبادت  شایستهء 

طلب   ذبح،  نذر،  دعا،  مناز،  مانند  چیز  هیچ  در  وی 

 کمک، طلب پناه و همه عبادات دیگر است.
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به نام های نیکو و صفات واالی الله )متعال(، که ایامن    - 

ثابت   وی  برای  وسلم(  علیه  الله  )صلی  پیامربش  و  او  

ساخته اند و نفی آنچه را او تعالی در مورد خود نفی کرده 

از وی از نام ها و    )صلی الله علیه وسلم(است و یا پیامرب  

صفات نفی کرده است می باشد.  و اینکه نامها و صفات 

منزلت رسیده  او ت باالترین  به  نیکویی  و  عالی در کامل 

است و اینکه مانند او تعالی چیزی نیست و او تعالی شنوا  

 و بیناست.

 ایامن به فرشتگان  رکن دوم:

فرماید:   می  )متعال(  ََمَواِت  الله  السَّ َفاِطِر  لِلَِّه  ﴿اْلَحْمُد 

أَْجنِ  أُوِِل  ُرُساًل  اْلَماَلِئَكِة  َجاِعِل  اَلَث  َواْْلَْرِض  َوث ُ َمْثَنى  َحة  

ء  َقِديٌر﴾   َوُرَباَع َيِزيُد يِف اْلَخْلِق َما َيَشاُء إِنَّ اللََّه َعََل ُكلِّ ََشْ

ستایش الله را است که آفريننده یی آسامنها و    ترجمه:

زمني است،  فرشتگان را پیام آوران كه دارای بال های 
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بخواهد  گرداند   هر چه    دو گانه و سه گانه و چهار گانه 

افزايد، هر آئینه الله )متعال( بر هر چيز  در آفرينش می  

 [.1قادر است. ]فاطر: 

غیبی  مخلوقات  فرشتگان  اینکه  به  آوریم  می  ایامن 

هستند و آنان بندگان الله )متعال( هستند که آنها را از نور  

 آفرید و آنها را مطیع و  و فرمانربدار او )تعالی( ساخت. 

ستند که فقط الله )متعال( به نیرو و  و آنها خلق بزرگی ه

دارای   آنها  از  یک  هر  و  دارد،  آگاهی  آنها  تعداد 

الله )متعال(   ویژگیها، نامها و مسئولیت هایی هستند که 

برای آنها مشخص منوده است و از جمله آنها جربئیل 

)علیه السالم( است که مکلف به وحی می باشد، که آنرا 

 ربانش نازل می کند.از سوی الله )متعال( بر پیام
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 ایامن به کتابها  رکن سوم:

﴿ُقوُلوا آَمنَّا ِباللَِّه َوَما أُنِْزَل ِإَلْيَنا َوَما  الله )متعال( می فرماید:  

أُنِْزَل ِإََل ِإْبَراِهيَم َوِإْسََمِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْْلَْسَباِط َوَما  

أُوِِتَ النَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّهْم اَل نَُفرُِّق َبنْيَ  أُوِِتَ ُموََس َوِعيََس َوَما  

  أََحد  ِمْنُهْم َونَْحُن َلُه ُمْسلُِموَن﴾ 

الله )متعال( و به آنچه بر ما نازل    ترجمه: به  بگوييد ما 

شده است و به آنچه بر ابراهيم و اسامعیل و اسحاق و  

يعقوب و اسباط نازل شده است و به آنچه به موىس و  

سوى   عيىس از  پيامربان  به  آنچه  به  و  است  شده  داده 

ايم، ميان هيچ    پروردگارشان داده شده است اميان آورده

گذاريم و برای او )تعالی(  تسليم    يک از ايشان فرق منى 

 [.136هستيم ]البقرة: 

الله  کالم  آسامنی  های  کتاب  متام  که  راسخ  اعتقاد 

 )متعال( هست.
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عال( باالی  پیامربانش برای و آن کتابها از جانب الله )مت 

 بندگانش با حقیقت آشکار نازل شده است. 

و الله )متعال( با فرستادن پیامربش محمد )صلی الله علیه 

و سلم( برای همه مردم ،  و به رشیعت  که متام رشیعت 

های قبلی را نسخ کرده است،  و قرآن کریم را بر همه 

ست. و الله  کتاب های آسامنی مسلط و ناسخ  گردانیده ا

)متعال( ضامنت حفظ ونگهبانی قرآن کریم را از هر نوع 

فرماید:   )متعال( می  الله  است،  و تحریف منوده  تغییر 

﴿إينَّا نَْحُن نَزَّلْنَا الذِّكَْر َوإينَّا لَُه لََحافيظُوَن﴾ ترحمه: ما قرآن را  

نازل كرديم، و ما به یقین آن را حفاظت می کنیم ]الحجر 

ه قرآن کریم آخرین کتاب های الله )متعال( [؛ زیرا ک9:  

علیه  الله  )صلی  محمد  وی  پیامرب  و  است،  برش  بسوی 

وسلم( آخرین پیامربان و دین اسالم دینی است که الله 

)متعال( آنرا برای برش تا برپایی قیامت برگزيده است، الله  

يَن ِعْنَد اللَِّه اإْلِْساَلُم﴾ )متعال( می فرماید:     ﴿إِنَّ الدِّ
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الله )متعال( اسالم    ترجمه: یقینا که دین ]برگزيده [ نزد 

 [. 19]ال عمران:  .است

و کتاب های آسَمنی یی که الله )متعال( آنرا در کتاب 

 خود ذکر َّنوده است عبارت اند از: 

الله )متعال( آنرا بر پیامربش محمد )صلی   قرآن کریم:

 الله علیه وسلم( نازل منوده است.

الله )متعال( آنرا بر پیامربش موسی )علیه السالم(   تورات:

 نازل منوده است

الله )متعال( آنرا بر پیامربش عیسی )علیه السالم(   انجیل:

 نازل منوده است

پیامربش داوود )عل  زبور:  بر  السالم( الله )متعال( آنرا  یه 

 نازل منوده است

ابراهیم: های  پیامربش    صحیفه  بر  آنرا  )متعال(  الله 

 ابراهیم )علیه السالم( نازل منوده است.
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 ایامن به پیامربان  رکن چهارم:

ُسواًل أَِن  الله )متعال( می فرماید:   ة  رَّ ﴿َوَلَقْد َبَعْثَنا يِف ُكلِّ أُمَّ

 اْعُبُدواْ الّلَه َواْجَتِنُبواْ الطَّاُغوَت﴾  

و هر آئینه ما در هر امتی پیامربی فرستاديم كه   ترجمه:

 [. 36الله را بپرستيد و از طاغوت اجتناب ورزيد ]النحل:  

پیامربی   امتی  هر  در  )متعال(  الله  که  راسخ  تصدیق 

اده است که آنها را بسوی عبادت الله یکتا که اورا  فرست

تعالی   او  از  غیر  که  آنچه  هر  کفر  به  و  نیست  رشیکی 

 پرستش می گردد دعوت کند . 

واین حقیقت است که همه پيامربان برش،  مردان و بنده  

وتصديق   ، راستگو  آنان  و  هستند  )متعال(  الله  های 

گان  هدایت شوندگان ، وپرهیزگار، امین، ورهناميئ کنند 

که   هایی  معجزه  با  را  آنان  )متعال(  الله  هستند،  شده 

داللت بر صدق و راستی شان می کند و اینکه آنان همه  
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آنچه را که الله )متعال( آنان را به آن ارسال کرده است     

رسانیده اند حامیت کرده است و اینکه همه آنان بر حق 

 آشکار و هدایت روشن اند.

تا آخر آنان در اصل دین که هامنا   و دعوت آنها از اول

توحید الله )عزوجل( در عبادت و عدم رشیک ساخنت 

 با وی است  یکسان بوده.

 ایامن به روز آخرت رکن پنجم:

﴿اللَُّه اَل ِإَلَه إاِلَّ ُهَو َلَيْجَمَعنَُّكْم ِإََل  الله )متعال( می فرماید:  

 َدُق ِمَن اللَِّه َحِديًثا﴾ يَْوِم اْلِقَياَمِة اَل َرْيَب ِفيِه َوَمْن أَصْ 

هیچ معبودی بر حق جز او نيست، و به یقین همه شام    ترجمه: 

كند، و    را در روز آخرت كه در آن شک نیست جمع مي 

 [. 87]النساء:    . كيست كه از الله راستگوتر باشد 

می  تعلق  روز آخرت  به  که  آنچه  هر  به  راسخ  تصدیق 

گیرد،  که پروردگار ما )عزو جل( در کتاب کریم خود از 
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صلی الله   -ت و یا  پیامرب ما محمد  آن به ما خرب داده اس 

به ما گفته است، مانند مرگ انسان ، دوباره    -علیه وسلم  

  ، میزان   ، ، شفاعت  قربها  از  بريون آمدن   ، زنده شدن 

آخرت   به  که  اموری  سایر  و   ، جهنم  بهشت،  حساب، 

 تعلق می گیرد. 

 ایامن به تقدير خیر و رش  رکن ششم:

فرماید:   می  )متعال(  ِبَقَدر ﴾ ﴿إِنَّ الله  َخَلْقَناُه  ء   ََشْ ُكلَّ    ا 

 [.49ما هر چیزی را به اندازه آفریده ایم ]القمر :    ترجمه:

اعتقاد به اینکه هر آنچه که بر مخلوقات از حوادث در 

الله   تدبیر  و  تقدیر  و  علم  با  افتد،  می  اتفاق  این جهان 

)سبحانه و تعالی( که یگانه است و او را رشیکی نیست 

ا و  باشد.  نوشته  می  انسان  پیدایش  از  قبل  مقدرات  ین 

شده است، و اینکه انسان دارای اراده و خواست است،  

و اینکه او انجام دهندهء اعامل خود بر اساس حقیقت  
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است، مگر این همه از علم، اراده و خواست الله )متعال(  

 خارج منی شود.

 پس ایَمن به قدر به چهار مرتبه استوار است:

ایامن به علم الله )متعال( که شامل و در برگیرندهء   اول:

 هر چیز است.

ایامن به اینکه الله )متعال( هر آنچه را که تا روز    دوم: 

 قیامت رخ می دهد نوشته است.

ایامن به خواست الله )متعال( که تنفیذ می گردد و    سوم:

قدرت تام او )تعالی(، پس هر آنچه را بخواهد می شود  

 واهد منی شود و آنچه را نخ

ایامن به اینکه الله )متعال( پیدا کنندهء هر چیز   چهارم:

 است، او را در خلقش رشیکی نیست. 

 *** 
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 وضوء را می آموزم 

﴿إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّاِبنَي َوُيِحبُّ  الله )متعال( می فرماید:  

ِريَن﴾    اْلُمَتَطهِّ

کنندگان و پاكيزگان را    هر آئینه الله )متعال( توبه  ترجمه:

 [.  22دوست مى دارد ]البقرة:

أ نَْحَو  رسول الله )صلی الله علیه وسلم( می فرماید: ) تََوضَّ

   ُوُضوِِئ َهَذا(. 

 مانند این وضویم، وضوء کن.   ترجمه:

و   طهارت  )متعال(  الله  که  اینست  زیاد مناز  اهمیت  از 

پاکی را قبل از آن مرشوع گردانیده است، و آن را رشط  

و  است  مناز  کلید  آن  و  است،  داده  قرار  آن  صحت 
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می   مناز  ادای  به  مشتاق  را  قلب  آن   فضیلت  دانسنت 

 گرداند.  

)الطهور شطر  فرمودند:  رسول الله )صلی الله علیه وسلم(  

   اإلميان.. والصالة نور(. 

طهارت جز ایامن است، ومناز روشنایی است.   ترجمه:

ورسول الله )صلی الله علیه وسلم( فرمودند: )من توضأ  

ترجمه:   جسده(.  من  خطاياه  خرجت  الوضوء  فأحسن 

کسی که بگونهء خوب وضوء کرد گناهان وی از بدنش  

 خارج می گردد 

رت حسی با گرفنت وضو و معنویت ادای پس بنده با طها 

از  پیروی  به  )متعال(،  الله  با  اخالص  با  عبادت   این 

پیامرب   وسلم(   -راهنامیی  علیه  الله  حضور   -  )صلی  به 

 پروردگار خود می ایستد. 
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 آنچه که وضو برایش الزم است:

 مطلق مناز ، اگر فرض باشد یا نفل. -1

 طواف کعبه  -2

 کریم دست زدن به قرآن  -3

 با آب پاک وضو و غسل می کنم

پائین  آسامن  از  که  است  آبی  آن  هر  کننده  پاک  آب 

بر اصل   باشد و  یا از زمین خارج گردیده  باشد و  آمده 

پیدایش خود باقی مانده باشد و یکی از اوصاف سه گانه 

نکرده   تغییر  ميربد  بني  از  را  پاکی آب  که  به چیزی  آن 

 ، مزه و بوی.باشد، و آنها عبارت اند از: رنگ
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 وضوء کردن را می آموزم 

نیت و جای آن در قلب است، و معنای نیت   قدم اول: 

اینست که کسی در قلب خویش بر انجام عبادت بخاطر 

 تقرب بسوی الله )متعال( قصد کند 

 شسنت دستان )تا بند آن( قدم دوم: 

 مضمضه یا شسنت دهن.  قدم سوم:

دهن   در  را  که آب  اینست  در مضمضه  آنرا  و  بیاندازد 

داخل دهن حركت دهد سپس آنرا از دهن بريون پرتاب 

 كند.

 استنشاق یا شسنت بینی قدم چهارم:

 استنشاق کشیدن آب داخل بینی با نفس عميق 

سپس کشیدن آنچه از کثافت و غیره در بینی می باشد با  

 نفس 

 شسنت روی  قدم پنجم:
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 حدود روی: 

یی( صورت می روی آنست که به آن مواجهت )رویارو

 گیرد.

 ازيك گوش تا گوش ديگر  و اندازه آن از نگاه عرض :

از جای بر آمدن معتاد موی   و اندازه آن از نگاه طول :

 رس تا آخر ذنق است.

و   گردد  می  بر روی شامل شسنت  موی خفیف موجود 

همچنان سفیدی میان روی و گوش و )عذار( بر آمدگی 

نیز   گوش  سوراخ  مقابل  در  می  گوش  شسنت  شامل 

 گردند. 

بین بر آمدگی مقابل سوراخ گوش و   بیاض وسفیدی :

 نرمی گوش است
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مویی که بر برآمدگی مقابل سوراخ گوش بسوی   و عذار:

رس و آنجه بسوی بیرون گوش مایل شده است  را می  

 گویند 

و همچنان شسنت رو شامل ریش انبوه و آنچه از آن دراز 

 شده است می باشد 

دست ها ابتداء از رس انگشتان دست    شسنت  قدم ششم:

 تا به آرنج ها. 

 و آرنج ها در فرض شسنت دست ها شامل می گردد.

هفتم: با    قدم  همراه  دو دست  با  رس  همه  مسح  یکبار 

 گوشها .

از پیرشوی رس  آغاز می کند و آنرا بسوی پشت رس خود  

 می برد و سپس بر می گرداند.

خود می    و انگشتان شهادت خود را داخل گوش های 

 کند.
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و انگشتان بزرگ )شصت ( دست خود را بر بیرون گوش  

خود می گرداند و به این شکل داخل و بیرون گوش را 

 مسح می کند. 

شسنت پاها از آغاز انگشتان پاه تا بجلک ها    قدم هشتم:

) قوزكها( ، و بجلک ها ) قوزكها( در فرض شسنت پاها 

 داخل می باشد.

های   استخوان  دو  ها،  پایان بجلک  در  آمده  بر  بیرون 

 ساق پا است. 

 

 نواقض وضوء:

 خارج از سبیلین مانند ادرار، غائط، باد، منی و مذی.   -1

زوال عقل به خواب عمیق، یا بی هوشی، يا نشه شدن و  

 یا دیوانگی. 
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هر آنچه باعث وجوب غسل می گردد مانند جنابت،    -3 

 حیض و نفاس.

ناپاکی را با    اگر شخصی نیاز خود را برطرف کرد ، باید

آب پاک کننده )و این بهرت است( و  یا بدون آب پاک  

کننده که با آن ناپاکی از بین می رود مانند سنگ، برگ، 

پارچه و هامنند آن، به   رشط انجام این کار سه بار پاک 

 کننده و یا بیشرت و یا با چیزی پاک و مباح دور کند.

 *** 
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 مسح بر بوت ها و جراب ها

صورت پوشیدن کفش ها و یا جراب ها می شود که  در  

مسح  باشد  پاها  شسنت  برای  نیازی  اینکه  بدون  آنها  بر 

 شود ، البته به رشوط ذیل بايد مسح کرد: 

های    -1 ناپاکی  از  کامل  طهارت  از  بعد  آنها  پوشیدن 

خورد و بزرگ که در آن ها پاها شسته شده اند صورت  

 گرفته باشد. 

 بايد از نجاست پاک باشد. کفش ها و جراب ها   -2

 مسح در مدت محدود آن صورت گرفته باشد. -3

 بايد حالل باشد، دزدی و یا غصب شده نباشند.  -4
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آنچه از پوست نازک و مانند آن   کفش ها عبارتند از:

در پا پوشیده می شود و مانند آن پاپوش هایی که قدم 

 های انسان را  می پوشاند. 

پارچه و مانند آن  كه انسان در   جراب ها عبارت اند از:

 پا می کند.

 حکمت مرشوعیت مسح بر کفش ها 

بر    تخفیف  و  آساين   ها  کفش  بر  مسح  حکمت 

و   ها  یا جراب  و  ها  کفش  کشیدن  که  است  مسلامنانی 

شسنت پاها بخصوص در  فصل زمستان و رسمای شدید 

 و هنگام مسافرت بر آنها دشوار می باشد.

 

 مدت زمان مسح:

 ساعت(  24یک شبانه روز ) یم:برای مق

 ساعت(. 72)سه شبانه روز  برای مسافر:
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حساب زمان مسح از اولین مسح بر کفش ها و یا جراب   

 ها بعد از بی وضویی آغاز می گردد. 

 

 چگونگی مسح بر کفش ها و جراب ها: 

 دست ها تر می شوند.  -1

دست بر رس پا گذشتانده می شود )از سوی انگشتان    -2

 بسوی ساق پا(.پا 

پای راست با دست راست و پای چپ با دست چپ   -3

 مسح می گردد.

 

 نواقض )شكنندهاي ( های مسح:

مي   -1 واجب  را  غسل  كه  آنچه  هر   ( غسل  موجبات 

 گرداند(. 
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 پایان رسیدن مدت زمان مسح. -2 

 *** 
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 الغسل 

در   منی  ویا  برقراركردند،  جنسی  رابطه  زنی  یا  مرد  اگر 

هنگام بیداری یا خواب با شهوت از  آنها بیرون شود، بر  

ادا   را  خود  مناز  بتوانند  تا  گردد  می  واجب  غسل  آنها 

برای آن طهارت   که  انجام دهند  را  یا عبادتی  و  منایند 

الزم است. همین گونه اگر زنی از عادت ماهوار )حیض( 

یا نفاس پاک گردد بر وی غسل الزم می گردد تا بتواند 

ب آن مناز  برای  که  دهد  انجام  را  عبادتی  یا  و  خواند 

 طهارت الزم است.

 

 چگونگی غسل قرار ذیل است: 

شخص مسلامن آب را به متام بدن خود به هر نحوی که 

و  مضمضه  جمله  آن  از  كه  وبريزاند،  برساند  باشد 
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استنشاق است، و اگر آب به متام بدن وی رسید ناپاکی   

 بزرگ از وی رفع می گردد و طهارت او کامل می گردد.

شخص جنب تا اینکه غسل نکند َّنی تواند امور ذیل 

 را انجام دهد:

 مناز  -1

 طواف کعبه. -2

ماندن    -3 بدون  از مسجد  و گذشنت  در مسجد،  ماندن 

 جواز دارد.

 دست زدن به قرآن کریم.  -4

 تالوت قرآن کریم.  -5

 *** 
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 تیمم

اگر شخص مسلامن آب نیافت که با آن طهارت کند ، و 

یا به سبب بیامری وغیره نتوانست آب را استعامل کند،  

مناز از وی فوت ميشود ويا ترس آن را داشت که وقت  

 ميتواند با خاک )پاك( تیمم مناید. 

طريقه تيمم اين است که با دستان خود یکبار به خاک  

رشط  و  کند.  مسح  خود  دستان  و  روی  به  سپس  بزند 

 اینست که خاک بايد پاک باشد. 

 

 تیمم به امور ذیل باطل ميگردد:

 آنچه وضو را باطل ميسازد تیمم را نیز باطل ميسازد.  -1
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اگر قبل از آغاز عبادت آب پیدا شود تیممی که برای    -2 

 آن انجام یافته بود باطل ميگردد. 

 *** 
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 نماز را می آموزم 

الله )متعال( در یک شبانه روز پنج وقت مناز را باالي  

َّناز   هر مسلامن فرض منوده است که آن عبارت اند از:

 فجر، ظهر، عرص، مغرب و عشاء .

 

 برای َّناز آماده می شوم

از   مسلامن  شخص  شد  داخل  مناز  وقت  که  هنگامی 

ناپاکی خورد و اگر به ناپاکی بزرگی مبتال باشد از ناپاکی  

 بزرگ طهارت می كند. 

ناپاکی بزرگ عبارت از آنچه است که بر مسلامن غسل 

 را واجب می گرداند.
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بر شخص مسلامن وضو را فرض می ناپاکی کوچک :   

 گرداند. 

شخص مسلامن با لباس های پاکیزه و در جای پاک از 

می   مناز  خود  عورت  پوشانیدن  از  بعد  و  ها  نجاست 

 خواند. 

شخص مسلامن هنگام مناز به لباس های شایسته  خود  

را مزین ساخته و بدن خود را به آن می پوشاند، و برای 

مناز جایی در میان ناف و  مرد جایز نیست که در هنگام 

 زانو آشکار گردد. 

بر زن فرض است که متامی بدن خود را بجز روی و دو 

 کف دست خود بپوشانند.

مناز  به  خاص  اقوال  به  بجز  مناز  در  مسلامن  شخص 

صحبت منی کند، و به امام گوش می دهد، و در مناز 

خود بی توجهی منی کند و اگر نتوانست اقوال خاص به  
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فظ کند پس او ذکر و تسبیح الله )متعال( را می مناز را ح 

گوید تا آنکه از مناز فارغ شود، و بر وی یاد گرفنت مناز  

 و اقوال آن الزم می باشد. 

 

 َّناز خود را می آموزم 

نیت مناز فرضی که عزم ادای  آن را دارم و    قدم اول: 

 محل نیت قلب است.

گر به بعد از وضوكردن، بسوی قبله ایستاده می شوم، و ا

 ایستادن قادر بودم ایستاده مناز می خوانم.

بلند منوده و    قدم دوم: برابر شانه های خود  دستان را 

 نیت منوده داخل مناز ميشوم ومی گویم )الله اکرب( .

قدم سوم: دعای آغاز مناز را  چنانچه وارد شده است 

است:   دعا  این  جمله  از  و  خوانم،  اللَُّهمَّ  می  )ُسْبَحانََك 

َك، َواَل ِإَلَه َغْْيََك(. َوبِ     َحْمِدَك، َوتََبارََك اْسُمَك َوتََعاََل َجدُّ
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از شیطان رانده شده به الله )متعال( پناه برده    قدم چهارم:

  )أعوُذ باللِه من الشيطان الرجيم(. و می گویم: 

سوره فاتحه را در هر رکعت می خوانم و آن   قدم پنجم: 

( اْلَحْمُد ِللَِّه  1﴿بْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ) عبارت است از:  

يِن ) 3( الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ) 2َربِّ اْلَعاَلِمنَي )  (  4( َماِلِك يَْوِم الدِّ

 ( نَْسَتِعنُي  َوِإيَّاَك  نَْعُبُد  َاطَ 5ِإيَّاَك  الرصِّ اْهِدنَا   ) ( الُْمْسَتِقيَم   6  )

َواَل   َعَلْيِهْم  اْلَمْغُضوِب  َغْْيِ  َعَلْيِهْم  أَنَْعْمَت  الَِّذيَن  ِِصَاَط 

الِّنَي)   (﴾. 7الضَّ

گردید   کریم میرس  قرآن  از  آنچه  فاتحه  از خواندن  بعد 

تنها در رکعت اول و دوم هر مناز می خوانم، و این فرض 

 نیست مگر در خواندن آن اجر بزرگی است. 

)الله اکرب( می گویم سپس رکوع می روم تا   ششم :  قدم

انگشتانم  حالیکه  در  دستانم  و  شود  راست  كمرم  آنکه 
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گشاده است بر زانویم ميگزارم، سپس در رکوع )سبحان   

 ربی العظیم( می گویم.

از رکوع با گفنت )سمع الله ملن حمده( باال   قدم هفتم:

می کنم، و می شوم و دستانم را برابر با شانه هایم باال  

ولک  )ربنا  گرفت  آرام  ایستاده  حال  در  بدنم  وقتی 

 الحمد( می گویم. 

می گویم و بر دو دست، وزانوها،    )الله اکرب(    قدم هشتم:

وپاها، وپیشانی و بینی سجده می کنم و در سجده خود  

 )سبحان ربی االعلی( می گویم. 

می گویم و از سجده باال می شوم   )الله اکرب(   قدم نهم:

رم در حال نشسته بر پای چپ و ایستادن پای راستم  تا کم

 مستقیم شود و )ربی اغفر لی( می گویم.

دهم: اکرب(   قدم  اول    )الله  سجدهء  مانند  و  گویم  می 

 دوباره سجده می کنم.
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از سجده با گفنت )الله اکرب( باال می شوم   قدم یازدهم:

تا اینکه راست ایستاده شوم، و در رکعات باقیامنده مناز 

 چه در رکعت اول انجام دادم انجام می دهم.آن

  بعد از رکعت دوم در َّناز ظهر، عرص، مغرب و عشاء 

برای خواندن تشهد اول می نشینم و آن عبارت است از: 

)التحيات لله والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النبي  

ورحمة الله وبركاته، السالم علينا وعَل عباد الله الصالحني،  

   ال إله إال الله، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله( أشهد أن  

بعد از آن به رکعت سوم ایستاده می شوم. بعد از رکعت  

اخیر هر مناز برای خواندن تشهد آخر می نشینم و آن  

)التحيات لله والصلوات والطيبات، السالم  عبارت است از:  

  عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السالم علينا وعَل عباد 

الله الصالحني، أشهد أن ال إله إال الله، وأشهد أن محمًدا  

عبده ورسوله، اللهم صلِّ عَل محمد وعَل آل محمد،  

إبراهيم، إنك حميد   إبراهيم وعَل آل  كَم صليت عَل 
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مجيد. اللهم بارك عَل محمد وعَل آل محمد، كَم باركت  

 عَل إبراهيم وعَل آل إبراهيم، إنك حميد مجيد( 

از مناز    :قدم دوازدهم  نیت خارج شدن  به  از آن  بعد 

)السالم علیکم  بسوي راستم  سالم می دهم و می گویم:  

گویم:  ورحمة الله(   می  و  می دهم  بسوی چپم سالم  و 

و به این ترتیب مناز خودرا    )السالم علیکم ورحمة الله(، 

 ادا کرده ام. 

 *** 
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 حجاب زن مسلمان

فرماید:   می  )متعال(  ِْلَْزَواِجَك  الله  ُقْل  النَِّبيُّ  أَيَُّها  ﴿َيا 

َوبََناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلِبيِبِهنَّ َذِلَك  

 أَْدََن أَْن ُيْعرَْفَن َفاَل يُْؤَذْيَن َوَكاَن اللَُّه َغُفوًرا َرِحيًَم﴾ 

ان و دخرتانت و زنان مؤ منان  اي پيامرب! به همرس   ترجمه: 

بگو روی رسی های خود را بر خويش بیاندازند، اين كار 

اينكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگريند بهرت  برای 

است.   مهربان  و  آمرزنده  بسیار  )متعال(   الله  و  است 

 [.  59]األحزاب: 

و  عورت  سرت  حجاب،  مسلامن  زن  بر  )متعال(  الله 

او را از مردهای بیگانه با لباس مروج   پوشانیدن متام بدن  

در کشورش  واجب گردانیده است، و برداشنت حجاب  

برای او بجز در مقابل شوهرش و یا کسانی که برای وی  
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از:    عبارتند  )محارم(  آنها  و  نیست،  جایز  هستند  محرم 

کسانی که برای زن مسلامن  ازدواج براي ابد با آنها جایز  

ا عبارتند  آنها  و  پدر نیست،  )یعنی  آن  ومافوق  پدر  ز: 

کاکاها،  نواسه(،  )یعنی  آن  تحت  وما  فرزند  کالن(، 

ماماها، برادر، وبرادرزاده و خواهرزاده، شوهر مادر، پدر 

شوهر و اگر باال برود، و فرزند شوهر و مافوق آن، وبرادر 

رضاعی، و شوهر مادر رضاعی، و آنچه در نسب حرام 

 است در رضاعت نیز حرام است.

زن مسلامن در لباس خود چندین ضوابط را باید مراعات 

 کند:

 باید متام بدن را بپوشاند. اول:

 آنچه زن برای زینت می پوشد نباشد.  دوم:

 شفاف باشد که بدن وی از آن آشکار گردد.  نباید  سوم:
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اورا   چهارم: جسم  که  نباشد  تنگ  و  بوده  گشاده  باید 

 منایان سازد. 

 خوشبونباشد.  پنجم:

 : مشابه با لباس مردان نباشد. ششم

: مشابهت با لباس زنان غیر مسلامن كه برای عبادت هفتم

 ها و عیدهایشان ميپوشند نداشته باشد. 

 *** 
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 از ویژه گی های مومن

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن إَِذا ُذِكَر اللَُّه  الله )متعال( می فرماید:   ﴿إَِّنَّ

َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوإَِذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آَياتُُه َزاَدتُْهْم ِإميَانًا َوَعََل  

  َربِِّهْم َيَتَوكَُّلوَن﴾ 

هر آئینه مومنان کسانی هستند كه وقت یاد الله   ترجمه:

گردد و هنگامی  د  قلب های شان ترسان مي )متعال( شو 

 شود اميان شان افزون مي   كه آيات او بر آنها خوانده مي 

 [2گردد و  بر پروردگارشان توكل دارند. ]األنفال: 

 در سخن خود راستگو بوده و دروغ منی گوید.

 به پيامن و وعده وفا می کند.

 هنگام خصومت دشنام منی دهد. 

 امانت را ادا می کند. 
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برادر مسلامن خود   برای  پسندد  برای خود مي  را  آنچه 

 هم مي پسندد  . 

 سخاومتند می باشد 

 به مردم نیکی می کند. 

 صله رحمی میكند. 

در حال  و  باشد  می  راضی  )متعال(  الله  قدر  و  قضا  به 

آسایش شکر او )تعالی( را ادا کرده و در حال مصيبت 

 صرب و شکیبایی می مناید. 

 حیا می باشد.آراسته به صفت 

 بر مخلوق رحم می کند.

دل او از کینه و اعضای بدنش از تجاوز بر دیگران سامل  

 می باشد.

 مردم را می بخشد. 

 سود منی خورد و به آن تعامل منی کند.
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 از زنا دوری می جوید. 

 رشاب منی نوشد. 

 با همسایه های خود نیکی می کند. 

 ستم و خیانت منی کند. 

 فریب منی دهد.دزدی منی کند و 

با والدین خود ولوكه غیر مسلامن باشند نیک رفتار بوده 

 و در نیکویی از آنها اطاعت می کند. 

فرزندان خود را با فضیلت تربیت می کند،  آنها را به فرایض  

 رشعی امر می کند و از بدی و اشیای حرام منع می کند. 

و   دین  یی  ویژه  آنچه  در  مسلامنان  غیر  اعامل  هامنند 

آنان  یا شعار  یا  و  که خصوصیت  باشد  می  آنها  عادات 

 گردیده است انجام منی دهد.

 *** 
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 خشنودی من در دین اسالم است 

﴿َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكر  أَْو أُنَْثى  الله )متعال( می فرماید:  

َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلَنْجِزيَنَُّهْم أَْجرَُهْم ِبأَْحَسِن  

 َما َكانُوا َيْعَملُوَن﴾  

هر كس عمل صالح كند از مردان و یا زنان در   ترجمه:

خشيم، و  حالی كه مؤمن است، به او زندگی پاكيزه می ب

اند،   داده  انجام  كه  اعاملی  بهرتين  به  را  آنها  پاداش 

 [.  97خواهيم داد ]النحل: 

و   فراخی   خشنودی،  که  چیزهایی  بزرگرتین  از  یکی 

سعادت را در قلب مسلامن وارد می کند، ارتباط مستقیم 

او با پروردگارش مي باشد، بدون  اينكه زنده ها ، مرده 

ند . الله )متعال( در قرآن ها و بت ها را واسطه قرار ده 

کریم  فرموده که او همیشه نزدیک بندگانش می باشد، 
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پزيرد،    صداي آنها را می شنود و  دعاهای آنها را مي 

﴿َوإَِذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي  چنانچه او )تعالی( می فرماید:  

َفْلَيْسَتِجي  اِع إَِذا َدَعاِن  ُبوا ِِل  َفِإِّنِّ َقِريٌب أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 َوْلُيْؤِمُنوا ِِب َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن﴾  

و هنگامی كه بندگان من از تو درباره من سؤ ال    ترجمه:

كنند )بگو( من نزديكم! دعای دعا كننده را هنگامی كه  

خواند ميپزيرم، پس آنها بايد دعوت مرا بپذيرند   مرا مي 

 [، 186و به من اميان بياورند تا راهیاب شوند. ]البقرة: 

ا  و الله )سبحانه وتعالی( ما را امر کرده است تا او را دع 

کنیم، و این موضوع یکی از بزرگرتین عباداتی است که   

شود،   می  نزدیک  پروردگارش  به  مسلامن  آن  وسیله  به 

فرماید:   می  )متعال(  الله  اْدُعوِِّن  چنانچه  َربُُّكُم  ﴿َوَقاَل 

 أَْسَتِجْب َلُكْم﴾  
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و پروردگار تان گفت از من بخواهید تا )دعای(    ترجمه:

 [  60تان را اجابت كنم ]غافر: 

محتاج   خود  پروردگار  به  همیشه  صالح  مسلامن  پس 

است، همیشه در برابر او دعا می کند و همیشه با عبادات 

 نیک بسوی او تقرب می جوید.

بزرگی   حکمت  برای  جهان  این  در  را  ما  )متعال(  الله 

آفرید و ما را بی هوده نیافرید است؛ و آن تنها عبادت  

ما  دین جامع را وضع او است بدون همتا با او،  و او برای  

را   ما  عمومی  و  خصوصی  زندگی  امور  همه  که  کرد 

عادالنه   رشیعت  این  وبا  کند،  می  تنظیم  و  سازماندهی 

رضوریات زندگی را که دین، زندگی، عزت، عقل های 

ماومال ما می باشد حفظ کرده است. و هرکسی که مطابق  

این اوامر رشعی  زندگی می کند و از امور حرام پرهيز  

کند، در حقیقت این رضورت ها را حفظ کرده است    می 
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سپری   را  مطمنئ  و  خوشبخت  زندگی  شک  بدون  و 

 منوده است. 

باعث  که  است،  عمیق  پروردگارش  با  مسلامن  پیوند  و 

امن،  سکون،  به  احساس  روانی،  راحت  و  آرامش 

وجل  عز  پروردگار  بودن  همراه  احساس  و  خوشبختی 

م مومن  بنده  برای  او  والیت  و  الله  عنایت  باشد.  ی 

﴿اللَُّه َوِِلُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخرُِجُهْم ِمَن  )متعال( می فرماید:  

 الظُُّلََمِت ِإََل النُّوِر﴾  

الله )متعال( ياور و كارساز مؤمنان است ، آنها   ترجمه:

برد. را از تاريکیهاي ) كفر( بسوی  نور)اميان( بريون مي 

 [.  257]البقرة: 

عاطفی یی است که انسان را به    این پیوند بزرگ حالت

لذت بردن از عبادت الله )متعال( و اشتیاق بسوی مالقات 

آسامن   در  خود  قلب  با  او  و  کند  می  جلب  او  با 

 خوشبختی ها و با احساس شیرینی ایامن  پرواز می کند. 
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شیرینی که لذت آن را فقط کسی می تواند توصیف کند  

از   اجتناب  و  انجام طاعات  با  را  گناهان چشیده  که آن 

الله علیه وسلم(  الله )صلی  به همین دلیل رسول  است. 

ربًا  بالله  ريض  من  اإلميان  طعم  )ذاق  فرماید:  می 

به  آنکه  ترجمه:  رسواًل(.  ومبحمد  دينًا  وباإلسالم 

پرودرگاری الله و دین اسالم و پیامربی محمد )صلی الله 

 علیه وسلم( خشنود گردید لذت ایامن را چشید. 

گاه شخصی حضور دامئی خود را در پیرشوی آری! هر 

خالق خود احساس کند، و او را با نامها و صفات زیبایش  

بشناسد، او را طوری عبادت کند گویا او را می بیند، و  

در عبادت خود با الله )متعال( صادق باشد، و به آن بجز 

زندگی  دنیا  در  او  نخواهد،  را  )متعال(  الله  خشنودی 

در آخرت عاقبت نیکی  خواهد   خوب و پر سعادت و

 داشت.
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حتی مصیبت هایی كه در دنيا بر مومن وارد می شود،  

مشکالت آن با آسانی های یقین، و رضایت به مقدرات 

الهی، و ستايش او بر متام تقديرات خیر و رش و رضايت 

 كامل از آن از بین می رود. 

و  سعادت  افزایش  برای  مسلامن  که  مواردی  جمله  از 

با الله  آرامش  زیاد  ذکر  باشد،  داشته  توجه  آن  به  ید 

)متعال( و تالوت قرآن کریم است، چنانکه الله )متعال(  

فرماید:   أاََل  می  اللَِّه  ِبِذْكِر  ُقُلوُبُهْم  َوتَْطَمِِئُّ  آَمُنوا  ﴿الَِّذيَن 

  ِبِذْكِر اللَِّه تَْطَمِِئُّ اْلُقلُوُب﴾ 

ان به ياد اند و قلب های ش  آنانی که اميان آورده  ترجمه:

مى  آرام  ها   الله  قلب  الله  ياد  با  كه  باشید  آگاه  گريد، 

 [.  28يابند. ]الرعد:  آرامش مى 

وبه هر اندازه که مسلامن بیشرت ذکر الله )تعالی( و تالوت  

)متعال(  الله  با  او  ارتباط  آورد،   می  بجا  را  کریم  قرآن 
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او قوی     ایامن  و  نفس ها پاک شده  یابد و  افزایش می 

 . می شود

امور دین   بر آموخنت  تا  بر مسلامن الزم است  همچنان 

خود از  از منابع درست تالش کند، تا الله )متعال( را با 

 بصیرت عبادت مناید. 

الله   الله علیه و سلم    -رسول  )طلب  می فرماید:    -صلی 

  العلم فريضة عَل كل مسلم(، 

آموخنت علم بر هر مسلامن فرض است. و باید   ترجمه:

اوام و  به  مطیع  است  آفریده  را   او  که  )متعال(  الله  ر 

فرمانربدار باشد، ولوكه حکمت آنرا بداند و یا نداند، الله  

﴿َوَما َكاَن ِلُمْؤِمن  َواَل  )متعال( در قرآن کریم  می فرماید:  

ُمْؤِمَنة  إَِذا َقََض اللَُّه َوَرُسوُلُه أَْمًرا أَْن َيكُوَن َلُهُم اْلِخَْيَُة ِمْن  

  ِهْم َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل ُمِبيًنا﴾ أَْمِر 
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هيچ مرد و زن مومن حق ندارد هنگامی كه الله    ترجمه:

)متعال( و پيامربش امری را الزم بدانند اختياری از خود  

داشته باشد، و هر كس  نافرمانی الله )متعال( و رسولش 

را كند به گمراهی آشكاری گرفتار شده است. ]األحزاب  

 :36 .] 

وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه 

 أجمعني. 

 پایان 

 *** 
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