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  .تا آخر@…a@á�i@N@´½bÈÛa@l‰@)@†à§a(@Z@áîyŠÛa@å»ŠÛa@سوره فاتحه) 1(
  : برخي از نامهاي سوره فاتحه

شـود، و   ده مـي ـ فاتحه يعني آنچه كه كتاب بـا آن آغـاز شـده و بـاز گشـو       1
  .گردد همچنين نماز نيز با آن شروع و آغاز مي

  .ـ أم الكتاب 2
  .ـ أم القرآن 3
  .ـ سبع المثاني 4
+@bèŞãg@ë	D……@@@Éj@ :فرمايد مي �ـ القرآن العظيم، همانگونه كه رسول اهللا   5

énîİÇc@ðˆÛa@áîÄÈÛa@æeŠÔÛaë@ïãbr½a@åßCN@IÛaðˆßiH.  

  .و قرآن عظيمي است كه به من داده شده استسوره فاتحه همان سبع المثاني 
آغـاز  ) سپاس و شـكرگزاري بـراي خـدا   (ـ الحمد، زيرا اين سوره با الحمد   6
  .گردد مي

  .ـ الصاله 7
  .ـ الشفاء 8
زيرا يكي از اصحاب بزرگوار سـوره فاتحـه را بـر يكـي از سـران      . ـ الرقيه  9

  .ا يافتو وي نيز به سبب آن از بيماري شف) و دميد(عرب خواند 
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  .ـ الكافيه 10
  .ـ الواقيه 11
  .ساس القرآنأـ  12

  :فضيلت سوره فاتحه
×ä	•c@o	�½a@¿@ïÜ	D@@@@L†v: ـ از ابوسعيد بن معلي روايت شـده كـه گفـت     1

@)a@Þì+‰@ïãbÇ†Ï�@oÜÔÏ@Léjuvc@áÜÏ@Z@Þb	ÔÏ@LïÜ•c@oä×@ïČãg@L)a@Þì+‰@bí@Z@\c
)a@ÝÔíZ�°@b½@á×bÇ…@a‡g@Þì+ŠÜÛë@)@aìjîvn+aáØîî�@@ï	Û@Þb	Ó@áq@L_@Z@@Ù	äàÜÇþ

@@@b	ČàÜÏ@Lð†	îi@ˆec@áq@L†v�½a@åß@xŠ¥@æc@ÝjÓ@LæeŠÔÛa@¿@‰ì�Ûa@áÄÇc@ïç@ñ‰ì+
éÛ@oÜÓ@LxŠ±@æc@…a‰c@ZÝÔm@\c@Z@Þb	Ó@_æeŠÔÛa@¿@ñ‰ì+@áÄÇc@ïç@ñ‰ì+@ÙäàÜÇþ@Z

�´½bÈÛa@l‰@)@†à§a�@@@é	nîmëc@ðˆ	Ûa@áîÄÈÛa@æeŠÔÛaë@ïãbr½a@Éj�Ûa@ïçC@NIÛa@@ð‰b	‚j

ëc†»HN  
مرا فرا خواندند، ولي بـه ايشـان    �خواندم كه پيامبر خدا  در مسجد نماز مي«

اى رسـول خـدا   : وگفـتم ) بعد از تمام شدن نماز نـزد ايشـان رفتـه   . (جوابي ندادم
آيـا خداونـد   : فرمودنـد  �ايشان . در حال نماز بودم) كه مرا فرا خوانديد هنگامي(

زنـده  ) دلهايتـان (خواننـد تـا    ا فرا ميآنگاه كه خدا و رسول شما ر«نگفته است كه 
و ) ادامـه داده (گرديده و جان يابد دعوتشان را پاسـخ داده و بپذيريـد؟ بعـد از آن    

رين ت تاي را كه از باعظم پيش از آنكه از مسجد خارج شوي به تو سوره: فرمودند
سپس دستم را گرفتنـد و  . هاي قرآن است آموزش خواهم داد رين سورهت و باشكوه

بـه تـو   : آيـا نفرموديـد  : خارج شوند به ايشـان گفـتم  ) از مسجد(نكه خواستند همي
هـاي قـرآن اسـت آمـوزش      رين سـوره ت اي را كه از باعظمت ترين و باشكوه سوره
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اي است كه  است همان سوره D´½bÈÛa@l‰@)a@†à§aCسوره : خواهم داد؟ فرمودند
و اين همان قرآن با عظمت  )شود و در هر ركعت از نماز تكرار مي(هفت آيه دارد 

  .»و بزرگي است كه به من داده شده است
Üİãa	Ðã@Õ	ß@Š	D@@@@å: روايت شـده اسـت كـه گفـت     �از ابوسعيد خدري  - 2

@1äÛa@lbz•c�@@@@@@@@LlŠ	ÈÛa@õb	îyc@å	ß@Čï	y@ó	ÜÇ@aì	ÛŒã@óny@LbçëŠÏb+@ñŠÐ+@¿
@@@@@ü@Lõï	‘@Ý	Øi@é	Û@aìÈ	�Ï@Čï§a@ÙÛ‡@†î+@Î†vÜÏ@LáçìÐîší@æc@aìidÏ@áçìÏbšn+bÏ

äíáèšÈi@ÞbÔÏ@Lõï‘@éÈÐ@Z@@@†	äÇ@æì	Øí@æc@éÜÈÛ@LaìÛŒã@åíˆÛa@ÁçŠÛa@õüûç@ánîmc@ìÛ
aìÛbÔÏ@áçìmdÏ@Lõï‘@áèšÈi@Z@@Lõï	‘@ÝØi@éÛ@bäîÈ+ë@LÎ†vÛ@bã†î+@Şæg@LÁçŠÛa@bèíc@bí

@@áè	šÈi@Þb	ÔÏ@_õï‘@åß@áØäß@†yc@†äÇ@ÝèÏ@LéÈÐäí@ü@Z@@@@Lï	Ó‰þ@ï	Čãg@)aë@Lá	Èã
LbãìÐîšm@áÜÏ@á×bäÐšn+a@†ÔÛ@)aë@åØÛë@@@L�ý	ÈŽu@bäÛ@aìÜÈ£@óny@áØÛ@ÖaŠi@bãc@bàÏ

@cŠ		Ôíë@é		îÜÇ@Ý		Ðní@ÕÜİãb		Ï@Láä		ÌÛa@å		ß@É		îİÓ@ó		ÜÇ@áçì§b		–Ï�@l‰@)@†		à§a
´½bÈÛa�ÞbÓ@L�òflj�Ü�Ó@éi@bßë@ï’¹@ÕÜİãbÏ@LÞbÔÇ@åß@Á’Žã@bàŞãdØÏ@L@Z@@áè	ÜÈŽu@áçìÏëdÏ

áèšÈi@ÞbÔÏ@LéîÜÇ@áçì§b•@ðˆÛa@ZóÓ‰@ðˆÛa@ÞbÔÏ@Laìà�Óa@Zóny@aìÜÈÐm@ü@@ïmdã
@1äÛa�@@@)a@Þì	+‰@óÜÇ@aìß†ÔÏ@LbãŠßdí@bß@ŠÄääÏ@Læb×@ðˆÛa@éÛ@Š×ˆäÏ�@@@aëŠ×ˆ	Ï

ÞbÔÏ@LéÛ@ZÞbÓ@áq@L�òîÓ‰@bèŞãc@Ùí‰†í@bßë@Z@@@@á	ØÈß@ï	Û@aìiŠ	™aë@Laìà�Óa@Lánj•c@†Ó
@)a@Þì+‰@ÙzšÏ@Lbàè+�C@NIÛasí†y@ð‰b‚j@RRWV@LTOTUS@ð‰bjÛa@|nÏHN@ @

ان رهسپار شدند تا آنكه بـه  يشسفرها در سفري از �تعدادي از ياران پيامبر «
هاي عرب رسيدند، از ساكنان آن قريه خواستند تا آنان را ميهمان كرده  يكي از قريه

در همان زمـان  . (و مساعدتشان نمايند، ولي آنان از ميهمان كردن شان سرباز زدند
سرور و بزرگ آن قبيله گزيده شد، هر كاري برايش كردنـد سـودي بـه او    ) بود كه
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اگر نزد اين كارواني كه بـه اينجـا آمـده اسـت برويـد      : بخشيد، يكي از آنان گفتن
اي : شايد چيزي نـزد كسـي از آنـان باشـد، در نتيجـه بـه نزدشـان رفتـه و گفتنـد         

و (كاروانيان، سرور و بزرگ ما گزيده شده است، و هر چه براي او تـالش كـرديم   
نزد كسي از شما چيزي اسـت؟   سودي نبخشيد، آيا) هر درماني را كه به كار بستيم

بلـه، سـوگند بخـدا،    : ؟ يكي از اصحاب گفت)كه براي درمان وي مفيد واقع شود(
د، اما از شما خواستيم كه مـا را ميهمـان كنيـد، چنـين     دميخواهم خود دم  ازاو بر 

در نتيجـه در  ! بنابراين تا چيزي به ما ندهيد براي وي دعايي نخواهيم كرد! نكرديد
رفت ) صحابي(له گوسفند به توافق رسيدند، در اين هنگام آن شخص مقابل يك گ

دميد، بـدنبال آن گويـا آن    خواند و مي را مي  D´½bÈÛa@l‰@)@†à§aCو بر او سوره 
شخص از ريسمانها و بندها آزاد شد، و شروع به راه رفتن كـرد، مثـل آنكـه هـيچ     

آنان نيز بر آنچـه  : دهد يراوي سخنش را ادامه م. كرد عارضه و دردي احساس نمي
آنها را تقسيم كنيـد،  : گروهي از اصحاب گفتند. به توافق رسيده بودند عمل كردند
رفتـه و   �هيچ كاري نكنيد تا نزد پيـامبر اكـرم   : اما آن كسي كه دم زده بود، گفت

آنچه را كه اتفاق افتاده است برايشان تعريف كنيم تا ببينـيم بـه مـا چـه دسـتوري      
آمده و ماجرا را براي ايشان تعريـف كردنـد،    � اهللاماني كه نزد رسول ز. دهند مي

تـوان   مـي   »سـوره فاتحـه  «از كجا آگاه شديد و فهميديد كه بـا  : فرمودند �ايشان 
) برويد و گوسـفندان (كار درست و به جايي انجام داده ايد، : د، سپس فرمودنديدم

ـ       � اهللاد، سـپس رسـول   را تقسيم كنيد، و يك سهم هـم بـراي مـن كنـار بگذاري
  .»خنديدند
Ôí@\@ñý•@ó�Ü•@åß	èîÏ@cŠ	i@b	ÔÛa@âd	èÏ@æeŠ	D@@@@@@ï :فرمايد مي �ـ رسول اهللا   3
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âbm@�Ë@L�bqýq@Lxa†eC@NI@áÜ�ßSYU@LQORYVHN  
كه آن نماز ) اين را بداند(هركس نماز بخواند و در آن سوره فاتحه را نخواند «

  .ر تكرار فرمودندباشد، و اين مطلب را سه با ناقص و ناتمام مي
: فرمـود  �كنـد كـه رسـول اهللا     روايت مي �ـ در حديثي قدسي ابوهريره   4

jÇ@´ië@7îi@ñý–Ûa@oà�Ó	–ã@ð†	Ï@L´Ð	D@@@@a‡h: دارد خداوند ـ عزوجل ـ بيان مي  
Þb		Ó@Z�´½b		ÈÛa@l‰@)@†		à§a�@)a@Þb		Ó@ZÞb		Ó@a‡gë@Lð†		jÇ@ïã†		»@Z�@å»Š		Ûa

áîyŠÛa�)a@ÞbÓ@L@Z@Lð†jÇ@ČïÜÇ@óäqc@@Þb	Ó@a‡h	Ï@Z�@@@åí†	Ûa@âì	í@Ù	Ûbß�@)a@Þb	Ó@L@Z
ñŠß@ÞbÓë@Lð†jÇ@ïã†©@ZÞbÓ@a‡hÏ@Lð†jÇ@ČïÛg@TìÏ@Z�@́ Èn	�ã@Úbígë@†jÈã@Úbíg�@L

ÞbÓ@Z@Þb	Ó@a‡hÏ@LÞd+@bß@ð†jÈÛë@Lð†jÇ@´ië@7îi@aˆç@Z�@@@@áîÔn	�½a@ÂaŠ	–Ûa@bã†	ça
@@́ Ûb	šÛa@üë@áèî	ÜÇ@lìšÌ½a@�Ë@áèîÜÇ@oàÈãc@åíˆÛa@ÂaŠ•�@)a@Þb	Ó@L@Z@@aˆ	ç

jÈÛÞd+@bß@ð†jÈÛë@Lð†C@NI@áÜ�ßSYU@LQORYVHN@ @
: بخش تقسيم كرده ام، پس هرگـاه او بگويـد   دو ام به نماز را بين خود و بنده«

D´½bÈÛa@l‰@)@†à§aCام مرا حمد و ستايش كرده اسـت،   بنده: فرمايد ، خداوند مي
و بـزرگ  ام مـرا ثنـا كـرده     بنده: فرمايد ، خداوند ميDáîyŠÛa@å»ŠÛaC: و اگر بگويد

ام امورش را به من واگذار كرده اسـت، و آنگـاه    بنده: داشته است، و يك بار فرمود
) رمز و پيماني اسـت (اين : فرمايد خداوند مي Dgë@†jÈã@Úbíg´nÈ�ã@ÚbíC: كه بگويد

باشـد،   ام بخواهد برايش مهيا شده و فراهم مي ام، و هر آنچه كه بنده بين من و بنده
àÈã	ÜÇ@o	Ë@áèî	�çc@@@@	–Ûa@bã†	�½a@ÂaŠ	•@áîÔn	Ûa@ÂaŠ	Da@@@@@@åíˆ: و آنگاه كه بگويد

´ÛbšÛaë@áèîÜÇ@lìšÈ½aCام است، و هر آنچـه   اين از آنِ بنده: فرمايد ، خداوند مي
  .گردد بخواهد فراهم مي ام هرا كه بند
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هاي دانشمندان و فقها  بر اساس آنچه گفته شد در صحيح ترين نظريات وگفته
كه در  تحه در نماز واجب است، حال تفاوتي نداردخواندن سوره فا: آمده است كه

و سايرين نيز بر همين  :البته مذهب امام شافعي . نمازهاي جهريه باشد يا سريه
  .باشد حكم مي

: خوانـد در پايـان آن بگويـد    مستحب است براي كسيكه سـوره فاتحـه را مـي   
ه در سـوره  اين دعا و درخواستي را كـ ! خداوندا: ، كه معناي آن چنين است)آمين(

Čßc@a‡g	D@@å :فرمايـد  در اين باره مـي  � اهللارسول . فاتحه خواندم بپذير و اجابت كن
éjã‡@åß@â†Ôm@bß@éÛ@ŠÐË@òØöý½a@´ßdm@éäîßdm@ÕÏaë@åß@éŞãhÏ@aìČäßdÏ@âbß⁄aCN@ @

I@LéîÜÇ@ÕÐnßÛað‰b‚jWXP@LRORVR@@áÜ�ßë@Lð‰bjÛa@|nÏTQP@LQOSPWHN@ @
نيز آمين بگوئيد، زيـرا چنانچـه كسـي آمـين     آمين، شما : آنگاه كه امام بگويد«

گفتنش با آمين فرشتگان هماهنگ و همراه گردد، هر چه گناه در گذشته انجام داده 
  .است بخشيده خواهد شد

‘	Ûg@ü@æc@ñ…bè	¼@óÜÇ@âý+⁄a@7i@Z@@@�üg@é	�D@: مي فرمايد �رسول اهللا ) 1(
×ŒÛa@õbnígë@ñý–Ûa@âbÓgë@)a@Þì+‰@�a†àª@Şæcë@)a@æb	šß‰@âì•ë@w§aë@ñbCN@I@@Õ	Ðnß

@LéîÜÇÛa@ð‰b‚jX@LQOTY@@áÜ�ßë@Lð‰bjÛa@|nÏQV@LQOTUHN@ @
  :هاي اسالم بر پنج چيز استوار گرديده است اساس و پايه«
ـ گواهي دادن به اينكه هيچ معبود و اله به حقي غير از خداوند يكتـا و بـي     1

   .ستفرستاده خداوند متعال ا �و ديگر اينكه محمد . همتا نيست
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  .ـ و همچنين بر پا داشتن نماز 2
  .ـ پرداخت و اداي زكات 3
  .ـ روزه ماه رمضان 4
براي كسي كه توانايي مادي و معنوي آن را داشته (ـ حج گزاردن خانه خدا   5
  ).باشد

. كنيـد ؛ ركـن سـوم از اركـان اسـالم، نمـاز اسـت        همان گونه كه مالحظه مي
ش واجب كرده است، و آن را معياري براي خداوند ـ عز و جل ـ نماز را بر بندگان  

Ï	m@æh	aìib@@@�@:فرمايـد  جدا كردن اسالم از كفر داشته است، زيرا در قرآن مجيـد مـي  
áèÜîj+@aìÜ‚Ï@ñb×ŒÛa@aìmeë@ñý–Ûa@aìßbÓcë�@N}@éiìnÛaU{N  

و روي بـه سـوي   (ردان شده و توبه كردنـد  گ از شرك روي) كافران(چنانكه «
شـما  (را پرداخت كردنـد،  ) اموالشان(ا داشتند و زكات و نماز را بر پ) خدا آوردند

زيرا آنـان  » دست از آنان بر كشيد و راهشان را آزاد بگذاريد) نيز پس از اين حالت
  .اند هديگر مسلمان شد

D@ñý–Ûa@áèäîië@bääîi@ðˆÛa@†èÈÛa: فرمايد در اين باره مي �همچنين رسول اهللا 
ŠÐ×@†ÔÏ@bè×Šm@åàÏCN@ @

Ic@sí†y@†»RRYSW@LÛasí†y@ðˆßiRVRQ@LUOQU@@sí†y@éubß@åiaëQPWY@sí†y@ïöb�äÛaë@LTVR@0
;-)+�NH@ @

تفاوت اساسي بين مسلمانان و كافران و مشـركين همـين نمـاز اسـت     ) تنها(«
بنابراين هر كس ) خواندند و اصحابش مي �نماز صحيح و درستي كه رسول اهللا (

  .»ترك كند كافر شده است) نماز را (آنرا 
uŠÛa@´i	ië@Ý	’Ûa@´	ÐØÛaë@ÚŠ	m@Š	D@@@@@@ÚŠ: فرمايد مي �ديگر ايشان در جايي 
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ñý–ÛaC @NI@sí†y@áÜ�ßQST@LQOXX@L� 0
;-)+NH  

  .»بين شخص و بين شرك آوردن و كفر ورزيدن، ترك نماز است) فاصله(
����� ���� :  

خداوند متعال گزاردن نماز جماعت در مساجد را بر مردان واجـب گردانيـده   
àîÓcë	–Ûa@aì	meë@ñý	×ŒÛa@aì	ñb@@@@@� :شـود  اين آيه قرآن گرفته مـي اين حكم از . است

´È×aŠÛa@Éß@aìÈ×‰aë�N@IÛa@éíe@êŠÔjTSNH  

را بپردازيد، و نمازتـان را بـا   ) اموال و دارائيتان(نماز را بر پا بداريد، و زكات «
  .»)با ركوع كنندگان ركوع كنيد. (برگزار كنيد) جماعت(نماز گزاران 

م است كه خداونـد متعـال آن را بـه هنگـام جنـگ بـا       نماز جماعت آنقدر مه
دشمنان نيز فرض گردانيده است، حال حكم آن، چگونه خواهـد بـود زمـاني كـه     

ÙÈß@áèäß@òÐöbP@áÔnÜÏ@ñý–Ûa@á @oàÓdÏ@áèîÏ@oä×@a‡gë@�! جنگي در ميان نباشد
…�@NIÛaõb�äZ@@éíeQPRNH  

را بـر ايشـان بپـا    ) خوف(در ميانشان بودي و نماز ) تو، اي پيغمبر(زماني كه «
  .»با تو به نماز ايستند) مسلح(اي از آنان  داشتي، دسته

ße@æc@oààç@†ÔÛ	–Ûbi@Š	ÔnÏ@ñý	q@âb	ße@á	u‰@Š	D@@@@@@@�ý :فرمايد مي �رسول اهللا 
@@@@@æë†è	’í@ü@âì	Ó@µg@k	İy@å	ß@âŒy@áèÈß@ÞbuŠi@ïÈß@ÕÜİãc@áq@sbäÛbi@ïÜ–í

‰bäÛbi@áèmìîi@áèîÜÇ@ÖŠydÏ@ñý–ÛaCN@I@LéîÜÇ@ÕÐnßÛaj@sí†y@ð‰b‚VTT@LROQRU@@@@áÜ	�ß@ë@ð‰b	jÛa@|nÏ

@sí†yVUQ@LQOTUR@NáÜ�ß@‹a@ÅÐÛëNH@ @
گمان تصميم گرفته ام كه دستور بدهم تا نماز جماعت بر پا گردد، و آنگاه  يب«

براي مردم نماز را ) به جاي من(فرمان دهم تا ) مردي(كه نماز بر پا گردد به كسي 
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شان هيزم است به نزد كساني بـروم كـه   كه همراه) مرد(بگزارد، سپس با چند نفر 
  .»آتش بزنم ايشان رها هاند و آنگاه خان در نماز جماعت با نمازگزاران شركت نكرده

 هللاآيد كه اگر نماز جماعت واجـب نبـود، رسـول ا    از مفهوم اين حديث بر مي
يشان ها هكنند تهديد به سوزاندن خان كساني را كه در نماز جماعت شركت نمي �
  .، بنابراين تخلف و ترك نماز جماعت از صفات منافقين استكرد نمي

���� ���� :  

Èà¦a@áèÇ…ë@åÇ@âaìÓc@´ènäîÛ	‚îÛ@ëc@pb	D@@@)a@åàn :فرمايد مي � هللارسول ا
´ÜÏbÌÛa@åß@åãìØîÛ@áq@áèiìÜÓ@óÜÇC@NI@sí†y@áÜ�ßXVU@LROUYQNH  

 سوگند به خدا، مردماني هستند كـه يـا از تـرك نمازهـاي جمعـه دسـت بـر       «
دارند، يا اينكه خداوند بر قلبها يشـان مهـر زده و آنگـاه آنـان از غـافالن و بـي        مي

  .»خبران خواهند بود
èi@�bãëbèm@ÉàŽu@týq@ÚŠm@åß	jP@b	D@@@É: فرمايد در جايي ديگر مي � اهللارسول 
éjÜÓ@óÜÇ@)aC@NIc@sí†y@†»QUTYX@sí†y@…ëa…ìic@LQPUR@LÛa@sí†y@ðˆßiUPP@LROSWS@LÛa@@ïöb	�äSOXX@ë 

0
;-)+NH@ @
هر كس سه نماز جمعه را از روي سسـتي و تنبلـي تـرك كنـد، خداونـد بـر       «

  .»قلبش مهر خواهد زد
  .باشد نماز جمعه، بر هر كس كه نماز جماعت واجب است، واجب مي

  : موارد زير از شرايط نماز جمعه است
  .الف ـ اداي آن در هنگام و وقت جمعه

  .ب ـ اينكه در قريه باشد
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  .دو خطبه خوانده شود) نماز جمعه(ن ج ـ در آ
د ـ خواندن نماز جمعه با سه نفر هم جايز اسـت، زيـرا حـديثي كـه يكـي از       

  .استضعيف  دانستهشرايط نماز جمعه را وجود چهل نفر نمازگزار 
  : كساني كه نماز جمعه بر آنان واجب نيست

  .الف ـ زنان،  ب ـ افراد بيمار،  ج ـ صحرا نشينان
توانند در نماز جمعه شـركت كننـد بايـد بـه      ه سبب عذري نميـ كساني كه ب

  .جاي آن چهار ركعت نماز فرض بخواند
فرمـوده   � اهللازيـرا رسـول   . سنّت است كه خطبه جمعه كوتاه خوانده شـود 

@DéèÔÏ@åß@òä÷ß@énjİe@Š–Óë@ÝuŠÛa@ñý•@ÞìP@ŞægC N@I@sí†y@áÜ�ßXVY@LROUYTNH: است @
اه بودن خطبه اش، عالمـت و نشـانه عـالم    طوالني بودن نماز شخص، و كوت«

  .»بودنش به احكام شرع است
نماز جمعه دو ركعت است، و هر كس بـه يـك ركعـت آن برسـد، جمعـه را      
درك كرده است، و اگر به هيچ يك از ركعات آن نرسد، بايد نماز را چهار ركعـت  

  ).شود ركعت با رسيدن به ركوع درك مي. (بخواند
��� ���� :  

گـردد، البتـه    كه نماز جمعه واجب است، نماز عيد نيز واجب مـي بر هر كسي 
چنانچه نمـاز عيـد در صـحرا    . باشد حضور زنان در نماز عيد سنت و مستحب مي

  .خوانده شود بهتر است
±i@xŠ	İÐÛa@´	™þaë@Š	D@1äÛa@æb×�@@@@@µg@óz: در حديث صحيح آمده است

óÜ–½aC@NI@LéîÜÇ@ÕÐnßÛa@sí†y@ð‰b‚jYUV@LROTTY@@|nÏ@sí†y@áÜ�ß@Lð‰bjÛaXXY@LROVPUNH  
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كه بيرون از (براي برگزاري نماز عيد فطر و عيد قربان به مصلي  � اهللارسول 
  . .رفتند مي) شهر بود

نماز عيد دو ركعت است، بعد از تكبيره اإلحرام در ركعت اول هفت بار تكبير 
تحه پـنج بـار   شود، و در ركعت دوم هم قبل از خواندن سوره فا گفته مي) اهللا اكبر(

  .الزم است تكبير گفته شود
ســوره (، و در ركعـت دوم  )سـوره األعلـي  (سـنت اسـت كـه در ركعـت اول     

  .اي خوانده شود تالوت شود، و بعد از اتمام نماز خطبه) الغاشيه
  .شود در نماز عيد تنها يك خطبه خوانده مي

هنگام حضور و شركت در نماز عيد، سنت اسـت، لبـاس نـو و پـاك و تميـز      
پوشيده شود، و نماز گزاران خويش را به بوي خوش و عطرهاي خـوب معطـر و   

  .خوشبو سازند
: يعنـي @ Şj�ÔflmC	Şäß@)a@flÝ	žäčßflë@b	D@@@�Ù :گفتند به يكديگر چنين مي �ياران رسول اهللا 

  .از ما و شما بپذيرد و قبول فرمايد) اين عبادت را(خداوند متعال 
���� ���� :  

سنت مؤكده ) م خورشيد گرفتگي و ماه گرفتگيهنگا(نماز كسوف و خسوف 
ß@�b÷î‘@áníc‰@a‡hÏ	Û‡@å	–Ï@Ù	ny@aìÜ	D…@@@@@@ó@: فرمايد مي � اهللازيرا رسول . است
ïÜvämC N@I@sí†y@áÜ�ßYPTOQP@LROVRSNH@ @

هرگاه شاهد كسوف يا خسوفي بوديد نماز بگزاريد تا آنكه خورشـيد  «يعني ؛ 
  .»يا ماه آشكار گردد

باشد، و هر ركعت نيـز داراي دو ركـوع    كعت مينماز كسوف يا خسوف دو ر
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، و همچنين در هر ركعت دو )يعني در هر ركعت دو بار بايد به ركوع رفت(است 
  .اي ديگر خواند بار بايد سوره فاتحه را به همراه سوره

  .سنت است در هر دو قيام، قرائت و همچنين تسبيحات ركوع طوالني باشد
  ���	!� ����)#���$ %&' :(  

. شـود  از استسقاء نيز از سنتهاي مؤكده اسـت، و بـا جماعـت خوانـده مـي     نم
اي كـه خطـر    بدينصورت كه هرگاه بارندگي كم بوده و زمينها خشك باشد، بگونـه 

خشكسالي مردم را تهديـد كـرده و نيـاز بـه بارنـدگي احسـاس شـود، حـاكم يـا          
وانـدن نمـاز   مـردم بـراي خ  ) تمامي(دهد تا  فرمانرواي كشور و يا منطقه فرمان مي

  .استسقاء گرد هم آمده و از خداوند طلب ريزش باران بنمايند
•	D@@óÜ: زيرا در حديث آمـده اسـت كـه   . باشد نماز استسقاء نيز دو ركعت مي

@1äÛa�@åí†îÈÛa@¿@ïÜ–í@bà×@´nÈ×‰CN@I@sí†y@†»cRTRS@LÛa@sí†y@ðˆßiUUX@LROTTU@@å	iaë@L

@sí†y@éubßQRVV@� 0
;-)+NH@ @
) نماز استسقاء(خواندند،  مانگونه كه در نمازهاي عيد نماز ميه �رسول اهللا «

  .»را دو ركعت خواندند
شود و در آن خطبه، مـردم بـه طلـب     اي خوانده مي بعد از نماز استسقاء خطبه

بخشش و استغفار از پروردگار مهربان، و به دادن صدقه، و دوري از هرگونه كينه، 
  .دشون توصيه مي ……بغص، دشمني، حسادت و 

در نماز استسقاء، الزم است خود را تميز و پاكيزه گردانيد، اما استفاده از عطـر  
زيرا روايـت شـده   . باشد و مواد خوشبو كننده و يا آراستن وضع ظاهري سنت نمي

با حالتي خاشـعانه   �است كه در چنين روزي براي اداي نماز استسقاء رسول اهللا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ����� ��	
� ��  

                                                                                                                            

  .نه آراستگي ظاهري از شهر خارج شدندو خاضعانه، با فروتني كامل، بدون هرگو
 �&)�� *�+����)%,	�� -�.!:(  

چهـار ركعـت قبـل از    : نمازهاي راتبه روزانه دوازده ركعت بدينصورت است
نماز ظهر، دو ركعت بعد از نماز ظهر، دو ركعت بعد از نمـاز مغـرب، دو ركعـت    

: فرمايد مي � اهللازيرا رسول . بعد از نماز عشاء، و دو ركعت هم قبل از نماز صبح
D@@@�üg@ò	šíŠÏ@�	Ë@�bÇìİm@òÈ×‰@ñŠ’Ç@¥äq@âìí@Ý×@µbÈm@)@ïÜ–í@áÜ�ß@†jÇ@åß@bß

òä¦a@¿@oîi@éÛ@7i@ëc@Lòä¦a@¿@�bnîi@éÛ@)a@óäiC@NI@sí†y@áÜ�ßWRXOQPQ@LQOUPSNH  

هيچ مسلماني نيست كه در هر روز دوازده ركعت نمـاز نافلـه، غيـر از    «: يعني
اي در بهشـت بسـازد، يـا     اند، مگر آنكه خداوند براي او خانـه نمازهاي فرض بخو

  .شود اى در بهشت براي او ساخته مي اينكه خانه
��&/� 0)��� :  

•@´ãa‡c@Ý×@´i	i@Lñý	×@´	ãa‡c@Ý	D@@@@@´: فرمايد در اين باره مي �رسول اهللا «
òrÛbrÛa@¿@ÞbÓ@áq@Lñý•@Zõb‘@å½CN@I@éîÜÇ@ÕÐnßÛa@sí†y@ð‰b‚jVRW@LROQQP@nÏ@sí†y@áÜ�ß@Lð‰bjÛa@|

XSXOSPT@LQOUWSNH@ @
اسـت،  ) سنت(است، بين هر دو اذان، نمازي ) سنت(بين هر دو اذان، نمازي «

  ).نماز بخواند. (براي هر كسي كه بخواهد: سپس در مرحله سوم فرمودند
  .اذان و اقامه، زيرا اقامه را نيز اذان گويند: دو اذان يعني
 %1 ����)0�&�� 2��3 :(  

هاي آن  مجموعه تعداد ركعت. شود دو ركعت، دو ركعت خوانده مي نماز شب
روايـت شـده كـه     �زيرا در حديثي از ام المؤمنين عايشـه  . باشد يازده ركعت مي
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’Ç@ô†yg@óÜÇ@ê�Ë@¿@üë@æbšß‰@¿@†íŒí	D@)a@Þì+‰@æb×@bß�@@@ñŠ: گفته است
@òÈ×‰…C@NI@éîÜÇ@ÕÐnßÛa@sí†y@ð‰b‚jQQTW@LSOSS@�ß@Lð‰bjÛa@|nÏ@sí†y@áÜWSXOQRU@LQOUPYNH  

در غير از ماه رمضان، بيشتر از يـازده   چهدر ماه رمضان، و  چه � اهللارسول «
  .»خواندند نمي) قيام الليل(ركعت نماز شب 
�4� ���� :  

نماز وتر نيز از سنت هاي مؤكده است كه بين نماز عشاء و تـا هنگـام طلـوع    
  .شود مي) خوانده(فجر صادق گزارده 

  .باشد هاي نماز وتر، يك ركعت، يا سه ركعت، يا يازده ركعت مي تتعداد ركع
خوانده شده، و آخرين ركعت آن تنها خوانـده   ،نماز وتر دو ركعت، دو ركعت

  .شود مي
  .درباره نماز وتر احاديث بسياري نقل شده است

‚j	Ðnß@Ûa@@ð‰b	îÜÇ@Õ	më@ÝîÜÛbi@áØmý•@Šee@aìÜÈuaCN@I@@Lé	D@�aŠ: فرمايد مي �رسول اهللا 

y@sí†YYX@LROTXX@@sí†y@áÜ�ß@Lð‰bjÛa@|nÏWUQOQTY@LQOUQXNH@ @
  .»آخرين نمازتان را در شب وتر قرار دهيد«: يعني

5��� :  

خداوند واال و بلند مرتبه پرداختن زكـات را بـر مسـلمانان واجـب گردانيـده      
  .است

  : شرايط پرداخت زكات پنج چيز است
  .ـ مسلمان بودن 1
  .ـ آزاد بودن 2
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  .ب رسيدن اموالـ به حد نصا 3
  .)خود وي صاحب باشد( يعنىـ مالكيت كامل زكات دهنده  4
  .ـ يكسال تمام از مالكيت آن مال گذشته باشد 5

e	ß@ˆ	ßc@å	•@á aì	èİm@òÓ†	áçŠ@@@@@@� :فرمايـد  ىخداوند متعال در اين بـاره مـ  
bèi@áèî×Œmë�@NIÛa@éíe@LéiìnQPSNH  

دان صدقات نفوس آنها تو از مؤمنان صدقات را دريافت كن تا ب اهللاى رسول 
  .را پاك و پاكيزه گردانى

íe@âbÈã	�ê…b–y@âìí@éÔy@aìmeë�@NIaþ@@é: فرمايد در جايي ديگر پروردگار جهان مي

QTQNH  

  .را در روز درو كردنش بدهيد) زكاتش(حق آن كشت 
Û@ÝČrß@Lémb×‹@…ûí@áÜÏ@L�übß@)a@êbme@åß	D@@é: فرمايد در اين باره مي �رسول اهللا 

îÔÛa@âìí@@@@@@@@7	Èí@Lé	înßŒèÜi@ˆ	edí@á	q@ò	ßbîÔÛa@âì	í@é	ÓČìİí@æbnjîi‹@éÛ@ÊŠÓc@�bÇbv‘@òßb
ÞìÔí@áq@LéîÓ†‘@Zým@áq@LÚŒä×@bãc@LÙÛbß@bãc@Z�@áçbme@b¶@æìÜ‚jí@åíˆÛa@²�°@üë

@@@@@)ë@ò	ßbîÔÛa@âì	í@é	i@aì	Ü¢@bß@æìÓìİî+@á @Š‘@ìç@Ýi@á @�e@ìç@éÜšÏ@åß@)a
ÜàÈm@b¶@)aë@T‰þaë@paìà�Ûa@ta�ß�je@æì�C@NI@éíe@LæaŠàÇ@ÞeQXPNH@ @

I@LéîÜÇ@ÕÐnßÛa@sí†y@ð‰b‚jQTPS@LSORVX@ð‰bjÛa@|nÏNH@ @

) آن مـال (هر كس كه خداوند به او مالي داده است، زكات آن مال را نپردازد، «
شـود كـه دو نقطـه سـياه بـاالي       اژدهاي بزرگي مي) مانند(در روز قيامت به شكل 

زننده و زشت دارد، ايـن نشـان دهنـده    اي  داراي سر كچل و چهره(چشمش است 
كـه در روز  ) كنـد  نهايت و اوج وحشت و خطري است كـه انسـان را تهديـد مـي    
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يش را ها يشو ن(قيامت برگردنش آويزان گرديده، سپس با دهانش او را گاز گرفته 
من مال تو هستم، من آن گنجي هستم كه تـو جمـع   : گويد و مي) كند در او فرو مي

نبايد گمان كننـد آنـان كـه بخـل     : (اين آيه را تالوت فرمودندآوري كردي، سپس 
ورزيده و حقوق فقيران و نيازمندان را از مالي كه خدا به فضل خويش به آنان داده 

باشد، چرا  كنند، اين بخل به سودشان خواهد بود، بلكه به زيانشان مي پرداخت نمي
اي بـه گردنشـان    مانند قالدهاند ه كه در روز قيامت آن مالي كه در آن بخل ورزيده

و تنهـا  ) زيرا كه در آن روز هـيچ كـس مالـك چيـزي نيسـت     (آويزان خواهد شد 
كه خداوند بـه كـردار   ) اين را بدانيد(خداوند وارث آسمانها و زمين خواهد بود و 

  .همه شما بسيار آگاه مي باشد
íŠr	îÈÛaë@õbà�Ûa@oÔ+@bàîÏ@@�b	×@ëc@æì	D@@Ç@æb :فرمايد مي �همچنين رسول اهللا 

Š’ÈÛa@Ñ–ã@|šäÛbi@ïÔ+@bàîÏë@LŠ’ÈÛaCN@IÛað‰b‚jHN@ @
، )10/1(زكات كشت و گياهي كه توسط باران آبياري شده باشد، يـك دهـم   «

يعني در هر ده كيلوگرم، يك كيلوگرم، و آنچه كه از چاه آبياري شـده باشـد، يـك    
  .يعني در هر بيست كيلوگرم يك كيلوكرم زكات دارد. »است) 20/1(بيستم 
ر محصوالت بدست آمده بدون هزينه اوليه بدست آمده باشد، بدينصـورت  اگ

شـود، و   مـي ) 10/1(كه تنها با آب باران به ثمر رسيده باشد، زكات آن يـك دهـم   
اي مصرف شده باشد، ماننـد   چنانچه در مسير كاشت و برداشت و آبياري آن هزينه

مصـارف ديگـر، در   آبياري با تلمبـه، يـا گـاو، و يـا خريـدن آب قنـات، و سـاير        
  .شود مي) 20/1(اينصورت زكات آن محصوالت يك بيستم 

كـه  » پـنج وسـق  «نصاب گندم، جو، ذرت، برنج و غيره براي پرداخت زكـات  
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باشد، است كه تقريباً مقدار  و هر صاع تقريباً سه كيلوگرم مي» شصت صاع«معادل 
D@�îÛ: فرمايد مي �زيرا رسول اهللا . نهصد كيلوگرم برسد) 900(آنها الزم است به 

Õ+ëc@ò�¼@ÍÜjí@óny@òÓ†•@Š@üë@ky@¿C@NI@sí†y@áÜ�ßYWYOU@LROVWT@� 0
;-)+%X  

، و محصوالت كشاورزي )گندم، جو و برنج و يا مانند آن: (زكات شامل دانه«
  .»برسد) كيلوگرم 900حدود (گردد مگر آنكه مقدار آنها به پنج وسق  نمي

  : او و گوسفندزكات چهار پاياني مانند شتر، گ
ß@�e@óÜÇ@bèjyb•@óÜÇ@Ýi⁄a@ïmdm	ãb×@b	D@@@a‡g@o: فرموده است �رسول اهللا 

@@@@@@@b	ß@�	e@ó	ÜÇ@bèjyb	•@ó	ÜÇ@áä	ÌÛa@ïmdmë@LbèÏbÐedi@êûİm@LbèÔy@bèîÏ@ÁÈí@\@ìç
ÞbÓ@LbèãëŠÔi@ézİämë@bèÏýÃdi@êûİm@LbèÔy@bèîÏ@ÁÈí@\@a‡g@Loãb×@Z@@@æc@b	èÔy@å	ßë

ÞbÓ@Lõb½a@óÜÇ@kÜ¤@Z@ïmdí@üë@Lć‰bÈŽí@b @énjÓ‰@óÜÇ@bèÜà°@ñb’i@òßbîÔÛa@âìí@á×†yc
ÞìÔîÏ@ZÞìÓdÏ@L†àª@bí@Z@@é	Üà°@�Èji@ïmdí@üë@LŽo�Üi@†Ó@L�b÷î‘@)a@åß@ÙÛ@ÙÜßc@ü

ÞìÔîÏ@LćõbË‰@éÛ@énjÓ‰@óÜÇ@ZÞìÓdÏ@L†àª@bí@ZoÌ�Üi@†Ó@L�b÷î‘@)a@åß@ÙÛ@ÙÜßc@üC @N
I@sí†y@ð‰b‚jÜÛ@ÅÐÛaë@LéîÜÇ@ÕÐnßQTPR@LSORVW@@sí†y@áÜ�ßë@Lð‰bjÛa@|nÏYXWORT@LROVXPNH@ @

اگر كسي حقي را كه خداوند بر صاحب شـتران فـرض گردانيـده، ادا نكنـد،     «
شترش در روز قيامت به بهترين حالتي كه در دنيا بوده نزد صاحبش آمـده و او را  

كند، و اگر كسي حقي را كه خداوند بر صاحب گوسـفندان   زير پايش لگد مال مي
ه، ادا نكند، آن گوسـفند بـه بهتـرين حـالتي كـه در دنيـا بـوده نـزد         فرض گردانيد
آيد و او را زير پاهايش لگـد مـال كـرده و بـا شـاخهايش بـه بـدنش         صاحبش مي

از حق تعلق گرفته بر شتر و گوسفند آن است كه اگر : فرمودند) در ادامه. (كوبد مي
دهـد، بايـد آن    شخص فقير و نيازمندي را در جايي ديد كه آن حيـوان را آب مـي  
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آنگونـه نشـود كـه    : فرمودند) همچنين(حيوان را دوشيده و شير آن را به او بدهد، 
سـوار  ) دوشـش (يكي از شما در روز قيامت در حالي كه گوسفندي را بر گردنش 

بـه نـزدم بيايـد و    ) كند بع بع مي(كند و آن گوسفند به فرياد آمده  كرده و حمل مي
هـيچ  : ، ولي من در جواب بگويم)رس و مرا نجات بدهبه دادم ب(اي محمد : بگويد

تو كاري  اىتوانم بر كاري از دستم براي تو ساخته نيست، و من از جانب خدا نمي
بـاز آنگونـه   ) همچنـين (م، و ا هانجام دهم، زيرا در دنيا فرمان خدا را به شما رساند

كند  حمل مي كشد و نشود كه يكي از شما شتري را بياورد كه بر گردنش آن را مي
: ، ولي مـن در جـواب بگـويم   )به دادم برس و مرا نجات بده(اي محمد : و بگويد

تـوانم برايـت كـاري     هيچ كاري از جانب خدا براي تو در دست من نيست، و نمي
  .»ام انجام دهم، زيرا در دنيا فرمان خدا را به شما رسانده

��6 -�	1 5��� �����- �.7!�6 :  

#8 ����4 � �	1  

  زكات آن  تا  از
  يك گوسفند  9  5
  دو گوسفند  14  10
  سه گوسفند  19  15
  چهار گوسفند  24  20
  يك شتر ماده يك ساله  35  25
  يك شتر ماده دو ساله  45  36
  يك شتر ماده سه ساله  60  46
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  يك شتر ماده چهار ساله  75  61
  دو شتر ماده دو ساله  90  76
  دو شتر ماده سه ساله  120  91
  ر ماده دو سالهيك شت  129  121

پنجاه شتر، ) 50(شتر يك ماده شتر دو ساله، و در هر ) 40(سپس در هر چهل 
  .گردد يك ماده شتر سه ساله، به عنوان زكات حساب مي

  .باشد اي را گويند، زيرا مادرش آبستن مي شتر ماده يك ساله= بنت مخاض 
  .ن زمان شير دارداي را گويند، زيرا مادرش در آ شتر ماده دو ساله= بنت لبون 

اي را گويند زيرا كه در آن سـن شايسـتگي سـواري     شتر ماده سه ساله= حقه 
  .كند دادن را پيدا مي

  .شتر ماده چهار ساله را گويند= جذعه 
#8 ����4 � ��6  

  زكات آن  تا  از
  يك گوساله نر يا ماده يك ساله  39  30
  يك گوساله ماده دو ساله  59  40
  ه ماده يك سالهدو گوسال  به باال  60

سپس در هر سي گاو، يك گوساله نر يا ماده يك سـاله، و در هـر چهـل    
  .گاو، يك گوساله ماده دو ساله

  .گوساله نر يا ماده يكساله را گويند= تبيع يا تبيعه 
  .گوساله ماده دو ساله را گويند= مسنه 
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#8 ����4 � �.7!�6  

  زكات آن  تا  از
  يك گوسفند  120  40
  گوسفنددو   200  121
  سه گوسفند  به باال  201

رأس گوسفند، يك گوسفند بـه عنـوان   ) 100(سپس افزون بر اين در هر صد 
  .شود زكات داده مي

9' 5��� ����� :  

äØí@åíˆÛaë	Ûa@æëŒ	šÐÛaë@kçˆ	üë@ò@@@@� :فرمايد ىخداوند متعال در اين باره م
áîÛc@laˆÈi@áçŠ’jÏ@)a@Ýîj+@¿@bèãìÔÐäí�@NIÛa@éíe@éiìnSTNH  

و كسـاني كـه طــال و نقـره را گنجينـه و ذخيــره كـرده و در راه خـدا انفــاق       «
  .»كنند، آنان را به عذابي دردناك بشارت بده نمي

) 20(شـود، بيسـت    مثقال طال، نيم مثقال زكات شـاملش مـي  ) 20(هر بيست 
  .باشد گرم مي) 85(مثقال معادل هشتاد و پنج 
:��� 5��� ����� :  

شود، به عباراتي  درهم نقره زكاتش مي) 5(ره، پنج درهم نق) 200(هر دويست 
گرم ) 595(مثقال از نقره كه معادل پانصد و نود و پنج ) 140(ديگر يكصد و چهل 

  ).در صد آن) 2.5(يعني . (شود يك چهل ام آن زكاتش مي 40/1شود،  مي
شـود، يعنـي زكـات هـر      در صـد آن مـي  ) 2.5(زكات پول از هر هزار تومـان 

  .شود تومان مي) 25(ومان، بيست و پنج ت) 1000(هزار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ����� ��	
� ��  

                                                                                                                            

;4��<4 *�+=�� :  

هر مالي كه از آن به عنوان كاالهاي تجاري استفاده شـود از قبيـل، سـاختمان،    
زمين، حيوانات، مواد غذايي و غيره، مطابق با قيمـتش در هـر سـال زكـاتش الزم     

  .است پرداخت شود
5��� �� �>� � ;!�!� 0?��� ;@�$:  

اش اختصاص داده  كه انسان براي استفاده شخصي و خانوادهـ هر چيزي را   1
ماشين، مـواد غـذايي، سـاختمان و لـوازم منــزل زكـات شاملشـان        : باشد از قبيل


	��� ��� �زيرا رسول اهللا . شود نمي� :D@@¿@üë@ê†	jÇ@¿@òÓ†•@áÜ�½a@óÜÇ@�îÛ
é+ŠÏCN@I@sí†y@ð‰b‚jÜÛ@ÅÐÜÛaë@LéîÜÇ@ÕÐnßQTVT@LSOSRW@Lð‰bjÛa@|nÏ@@sí†y@áÜ�ßëYXROX@LROVWUNH@ @
  .»گيرد مسلمان زكات تعلق نميبر برده و اسب ه خاطر داشتن ب«
ـ هر آنچه كه بـه كرايـه داده شـود از قبيـل سـاختمان و نظـاير آن، زكـات          2

شود، بلكه بر مبلغ كرايه، يا اجاره آن اگـر يكسـال تمـام از وصـولش      شاملش نمي
  .گيرد گذشته باشد زكات تعلق مي

اش  تواند آن را از او بگيرد، و زكات سـاليانه  مي ،نزد تاجري بودگر طلبى اـ   3
) تاجر(را حساب كرده و بپردازد، الزم است كه زكات تمامي سالياني را كه نزدش 

  .بوده بپردازد
را  شا ىتوانست بـده  اما چنانچه طَلَب، نزد شخص فقير و ناتواني بود كه نمي

آن را بپردازد، آن هم زماني كه پـول را از وي   بموقع بپردازد، فقط زكات يك سال
  .گيرد به آن پول تعلق نمي) گذشته(گرفت، زيرا زكات سالهاي قبل 

  .گردد، هر چند كه شرايط آن را داشته باشد ـ زكات شامل اموال يتيمان نمي 4
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رود، زكات  ـ كليه اموالي كه براي ساختن مساجد، و اعمال خيريه به كار مي  5
  .شود ن نميشامل حالشا

  :كساني كه مستحق دريافت زكات هستند
àŞãg	–Ûa@b	pbÓ†@@@�: فرمايـد  خداوند متعال درباره مسـتحقان زكـات چنـين مـي    

@Ýîj+@¿ë@´ß‰bÌÛaë@lbÓŠÛa@¿ë@áèiìÜÓ@òÐÛû½aë@bèîÜÇ@´ÜßbÈÛaë@´×b�½aë@õaŠÔÐÜÛ
áîØy@áîÜÇ@)aë@)a@åß@òšíŠÏ@Ýîj�Ûa@åiaë@)a�@NIÛa@éíe@LéiìnVPNH  

فقيران، بينوايان، كـارگزاران   است )اين هشت گروه(مصرف زكات تنها براي «
يعنـي بـراي متمايـل سـاختن     (گمارده شده بر آن، و براي دلجويي و جذب قلبهـا  

، آزادي بردگـان، در راه خـدا، و رهگـذراني كـه در سـفر      )بيگانگان به دين اسـالم 
بـا  و  دانـا  ، بسياراوندفرض و حكم خداست و خد) هشتگانه(باشند، اين مصارف 

  .»حكمت و فرزانه است
خانه داشته، و نه هم  در) خوراكي(كساني هستند كه نه مواد غذايي : ـ فقراء  1

  .توانايي كسب و كار دارند
شان، براي مصرفشـان كـافي نبـوده، بـه      يافرادي هستند كه دارائ: ـ مساكين  2

  .شان را ندارندهاي عباراتي توانايي بر آوردن نياز
افـرادي هسـتند كـه از    ): كارگزاران گمارده شده بر زكـات (ـ عاملين زكات   3

  .اند طرف امامِ حاكم براي جمع آوري زكات، مأمور گشته
گروهـي هسـتند كـه تـازه     ): جذب قلبها بـه سـوي اسـالم   (ـ مؤلفه القلوب   4

 رود، بـدين علـت   د، و اميد به بهتر شدن و نيكو شدنِ اسالمِ آنان ميان همسلمان شد
شود تا شايد اسالم را بهتر بپذيرند، و دلهايشان آرام  است كه به آنان زكات داده مي
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روي به سـوي كفـر آورنـد، و يـا اگـر كـافر        گشته و شادمان گردد، تا مبادا مجدداً 
  .باشند، با دادنِ زكات، اميد به مسلمان شدنشان برود

بـا اربابـان خـود    شـود كـه    شامل بردگاني مي): آزادي بردگان(ـ في الرقاب   5
  ).يا همكاتب( اند هعهد بست  كتباً

ش بگويد صد هزار تومان به مـن  ا هبه برد) اربابي(سروري : مكاتبه يعني اينكه
كند تا بتواند آن مبلغ پـول را جمـع    بده تا تو را آزاد كنم، از اين روي برده كار مي

  .كرده، و به اربابش بدهد، و خويش را از قيد بردگي آزاد سازد
بـدهكاراني هسـتند كـه بـراي اصـالح ذات البـين       ): بـدهكاران (ـ الغارمون   6

ان زيـر بـار بـدهكاري    شـ  يگد، و همچنين كه در جهت تأمين زنـد ان همقروض شد
  .دان هرفت

يعني خرج كردن و هزينه كردن براي جهاد در ): در راه خدا(ـ في سبيل اهللا   7
  .المالي كلمه اهللا و پيشبرد اهداف استراه خدا و اع

ـ  همسافران و رهگذراني هستند كه در راه ماند): راه ماندگان(ـ ابن سبيل   8 د، ان
و پولي هم ندارند، در حاليكه ممكن است در سرزمين يا شهر خود تاجر باشند، به 

شود تا اينكه بتوانند به كشور يا وطـن خـويش    همين خاطر به آنان زكات داده مي
  .باز گردند

�/7�� 5���:  

اين زكـات بـر تمـامي مسـلمانان     . در سال دوم هجري واجب شدزكات فطر 
›×	+‰@TŠÏ�@@@ñb	D@@)a@Þì: كند كه روايت مي �عبداهللا بن عمر . باشد واجب مي

@@�Ì	–Ûaë@órãþaë@Š×ˆÛaë@Š§aë@†jÈÛa@óÜÇ@�È‘@åß@�bÇb•@ëc@Š·@åß@�bÇb•@ŠİÐÛa
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@@	–Ûa@µg@sb	äÛa@xëŠe@ÝjÓ@ô…ûm@æc@bèi@Šßcë@´àÜ�½a@åß@�jØÛaëñýCN@I@@@Lé	îÜÇ@Õ	Ðnß

Ûa@sí†y@ð‰b‚jQUPS@LSOSVW@@sí†y@áÜ�ß@Lð‰bjÛa@|nÏYXTOQR@LROVWWNH@ @
) تقريباً معادل سـه كيلـوگرم  (زكات فطر را يك صاع ـ پيمانه ـ    � اهللارسول «

، بـزرگ، آزاد و  )كوچـك (از خرما، يا يك صاع از گندم، بر هر مـرد، زن، كـودك   
قبل از آنكه مردم براي نماز عيـد خـارج    برده مسلمان فرض گردانيد، و فرمان داد

  .»شوند آن را بپردازند
در زكات فطر نصاب معيني وجـود نـدارد، بلكـه هـر مسـلمان بايـد آنچـه از        

شان و كساني كه سرپرستي آنان را بر عهده دارد، و در روز  خوراك خود و خانواده
  .عيد مازاد بر مايحتاجش بود، به عنوان زكات فطر بدهد

كننـد، بايـد خودشـان     ن و كارگراني كه نزد شخصي ديگر كـار مـي  خدمتگزارا
زكات فطرشان را بدهند، مگر آنكه اربابشان براي آنان خودش زكاتش را پرداخت 

  .نمايد
جنس زكات فطر غالباً از همان غذا و خواركي اسـت كـه در آن محـل يافـت     

ذرت و گندم، جو، كشـك، كشـمش، خرمـا، بـرنج،     : شود، مانند شده و مصرف مي
…… .  

بـا وجـود پـول، مـواد      �پرداخت نقدي فطريه جايز نيست، زيرا رسـول اهللا  
پرداخـت   :را پرداخت كردند و تنها در مذهب امـام ابوحنيفـه   ) خوراكي(غذايي

نقدي زكات فطر جايز شمرده شده است، ولي قول صـحيح و راجـح آن را جـايز    
  .نشمارده است

مذهب هم هستند غالباً نقدى پرداخت  با اينحال در بعضى از مناطق كه شافعى
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  .شود كه بايد مورد توجه باشد  مي
. وقت وجوبي پرداخت زكات فطر، غروب خورشيد آخرين روز رمضان است

ßc	×Œi@Š	D@1äÛa@Şæc�@@@@ñb: زيرا از ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ روايت شده است كه  
ñý–Ûa@µg@sbäÛa@xëŠe@ÝjÓ@ŠİÐÛaC@NI@LéîÜÇ@ÕÐnßÛa‰b‚j@sí†y@ðQUPY@LSOSWU@@@áÜ	�ß@Lð‰bjÛa@|nÏ

@sí†yYXVORR@LROVWYNH  

پيش از بيرون رفـتن مـردم   ) فطريه(فرمان دادند كه زكات فطر  � اهللارسول «
  .»براي گزاردن نماز عيد، داده شود

اخراج فطريه يك يا دو روز پيش از روز عيد نيز جايز است، زيرا در حـديثي  
@Db×@ŠàÇ@åia@æ�@´ßìîÛaë@âìîÛbi@ÙÛ‡@ÝjÓ@bèí…ûíCN: به روايت نافع آمده است كه

IÛa@sí†y@ð‰b‚jQUQQ@LSOSWU@@sí†y@…ëa…ìicë@Lð‰bjÛa@|nÏQVQPéÛ@ÅÐÜÛaë@ô…ûm@ónß@lbi@LNH@ @
را يك يا دو روز قبل از عيد ادا كـرده  ) فطريه(زكات فطر  �عبداهللا بن عمر «
  .»داد و مي

èîİÈí	Ûa@b	àÇ�@@@@åíˆ	×ë@@Š	ia@æb	D@@@å: كند كه در حديثي ديگر نافع روايت مي
@@@́ ßì	í@ëc@âì	îi@Š	İÐÛa@ÝjÓ@æìİÈí@aìãb×ë@LbèãìÜjÔíC@NIÛa@@@sí†	y@ð‰b	‚jQUQQ@LSOSWU@@@|n	Ï

ð‰bjÛaNH  

داد، و  پـذيرفت مـي   زكات فطر را به هر كس كه آن را مـي  � عبداهللا بن عمر«
  .دادند زكات فطر را يك يا دو روز قبل از عيد فطر مي) معموالً(

@�+‰@TŠÏ	D@@)a@Þì :وداود و ابن ماجه آمده است كهدر حديثي به روايت أب
@@@@@@Ý	jÓ@b	ça…c@å	flß@L´×b	�àÜÛ@ò	àÈPë@LsÏŠÛaë@ìÌÜÛa@åß@áöb–ÜÛ@ñŠèP@ŠİÐÛa@ñb×‹
@@@@@@pbÓ†	–Ûa@å	ß@òÓ†	•@ï	èÏ@ñý	–Ûa@†	Èi@bça…c@åßë@LòÛìjÔß@ñb×‹@ïèÏ@ñý–ÛaC@N
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I@sí†y@…ëa…ìicQVPY@sí†y@éubß@åia@LQXRW@7İÓ‰a†Ûaë@LROQSX@ŠİÐÛa@ñb×‹@lbn×@@sí†yQ@� 0
;-)+NH  

براي پـاك سـاختن   (زكات فطر را براي كفاره گناهان روزه دار  � اهللارسول «
، و خوراكي براي فقيـران و نيازمنـدان فـرض گردانيـده     )روزه دار از گناه و پليدي

است، بنابراين هر كس آن را قبل از نماز عيد ادا نمايـد، آن زكـات پذيرفتـه شـده     
  .»بعد از نماز ادا نمايند، نوعي صدقه محسوب خواهد شدخواهد بود، و اگر آن را 

جنيني كه در رحـم مـادر اسـت را نيـز     ) فطريه(مستحب است كه زكات فطر 
  .كرد چنين مي �پرداخت نمود، زيرا خليفه سوم عثمان بن عفان 

بر هر مسلماني كه تا غروب آفتاب شب عيد زنـده باشـد،   ) فطريه(زكات فطر 
ين اگر طفلي قبل از غروب خورشيد شـب عيـد بـه دنيـا     باشد، و همچن واجب مي

شود، ولي چنانچه بعد از غروب خورشيد شب  بيايد، زكات فطر بر وي واجب مي
  .آن مستحب است نشود، ولي پرداخت عيد زاده شود، زكات فطر بر او واجب نمي

5��� �>� 0?��� �� ;A�$ :  

ر بنـابر صـحيح تـرين    ـ در صورت نياز، انتقال زكات از محلي به محل ديگ  1
  .اقوال عالمان ديني جايز است

ـ دادنِ تمامي زكات به يكي از هشـت گروهـي كـه زكـات بـه آنهـا تعلـق          2
  .گيرد جايز است مي

جـايز نيسـت، زيـرا    ) سـيدها ( � اهللارسـول  ) خاندان(ـ دادنِ زكات به آل   3
Dïç@bàŞãgë@†àª@ÞŁ@ïÌjäm@ü@òÓ†–Ûa@Şæg@sbäÛa@„b+ëcC @N: فرمايد مي �رسول اهللا 

I@sí†y@áÜ�ßQPWROQVW@LROWUS@� 0
;-)+NH  

شايسته خاندان محمد نيست، زيرا آنهـا چركهـاي   ) زكات(همانا دادن صدقه «



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 ����� ��	
� ��  

                                                                                                                            

  .»مردم است
ـ دادنِ زكات به كساني كه سرپرستي آنان بر عهده پرداخـت كننـده زكـات      4

  .مسرپدر، مادر، فرزندان، نوادگان آنان و ه: است، درست نيست، مانند
@�+‰@xŠe	D@@)a@Þì: آمده است كه» � خدريالابو سعيد «اما در حديثي از 

@@@Þb	ÔÏ@òÓ†	–Ûbi@áçŠ	ßcë@sbäÛa@ÅÇìÏ@ÒŠ–ãa@áq@Ló�Ü–½a@µg@ŠİÏ@ëc@óz™c@¿@Z
ÞbÔÏ@õb�äÛa@óÜÇ@ČŠàÏ@LaìÓ†–m@sbäÛa@bèíc@Z@@@åØn	íc‰@ïČãh	Ï@LåÓ†–m@õb�äÛa@Š’Èß@bí

åÜÔÏ@L‰bäÛa@Ýçc@Šr×c@Z)a@Þì+‰@bí@ÙÛ‡@³ëÞbÓ@_@Z@L�’ÈÛa@æŠÐØmë@LåÈÜÛa@æŠrØm
@@@Š	’Èß@b	í@Şå×a†yg@åß@â‹b§a@ÝuŠÛa@ğkÜÛ@kç‡c@åí…ë@ÝÔÇ@pb–Óbã@åß@oíc‰@bß
@@@@æ‡dn	�m@…ìÈ	�ß@å	ia@ñcŠßa@käí‹@põbu@éÛŒ	äß@µg@‰b•@bàÜÏ@LÒŠ–ãa@áq@Lõb�äÛa

ÝîÔÏ@LéîÜÇ@ZÞbÔÏ@Lkäí‹@êˆç@)a@Þì+‰@bí@ZÝîÔÏ@_kãbíŒÛa@ðc@Z@L…ìÈ�ß@åia@ñcŠßa
ÓÞb@ZoÛbÓ@Lb @æ‡vdÏ@Lb @aìãˆöa@LáÈã@Z@@@æb	×ë@LòÓ†	–Ûbi@âìîÛa@pŠßc@ÙŞãg@)a@1ã@bí

@@@@@@@å	ß@Õ	yc@ê†	Ûëë@é	Şãc@…ìÈ	�ß@å	ia@áÇŒÏ@Lbèi@Ö†–mc@æc@p…‰dÏ@ïÛ@ČïÜy@ð†äÇ
@1äÛa@ÞbÔÏ@LáèîÜÇ@éi@oÓ†–m�@Z@@@@@å	ß@Õ	yc@čÚ†	Ûëë@čÙ	uë‹@L…ìÈ�ß@åia@Ö†•

áèîÜÇ@éi@čoÓ†–mCN@I@éîÜÇ@ÕÐnßÛa@@@sí†	y@ð‰b	‚jQTVR@LSOSRU@@@@@@sí†	y@áÜ	�ßë@Lð‰b	jÛa@|n	ÏQPPPOTU@L

ROVYTNH@ @
جايگـاه  (روز عيد قربان، يا عيد فطر بود كه بـه طـرف مصـلي     � اهللارسول «

رفتند، سپس از آنجا برگشتند و مردم را پند و انـدرز  ) نماز كه خارج از شهر است
، )كردنـد به صدقه دادن تشـويق شـان   (داده و به آنان فرمان دادند كه صدقه بدهند 

اي گـروه  : اي مردم صدقه بدهيد، سپس از كنار زنـان گذشـت و فرمـود   : فرمودند
آنـان  . ام نيز صدقه بدهيد، زيرا شـما را بيشـترين سـاكنان جهـنم ديـده     ) شما(زنان 
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 �چرا ما بيشترين افراد جهنم هستيم؟ آن حضـرت  ! اي رسول خدا: گفتند) زنان(
دهيد، و نسـبت بـه شـوهرانتان ناسـپاس و      زيرا كه لعنت و دشنام بسيار مي: فرمود

يش را بـه  هـا  ييعني اگر خطايي از شوهرتان سرزد تمـام نيكـ  (قدرنشناس هستيد، 
و ) بينيـد  سپاريد، و تنها همان خطا و اشتباه را مـي  كناري گذاشته و به فراموشي مي

ام كه چگونـه بـر    اي گروه زنان همانند شما كه در عقل و دين كاستي دارند نديده
كنيـد،   دهايي كه از پختگي عقل و تجربه برخوردار هستند چيره شده و غلبه ميمر

نقصان دين هنگـامي  . (بريد اي كه رأي قاطع آنان را سست كرده و از بين مي بگونه
سـپس بـه سـوي    ). توانند روزه گرفته و نماز بخوانند است كه به علت حيض نمي

، زينب همسر عبداهللا بن مسـعود  خانه شان بازگشتند، و هنگامي كه به منزل آمدند
آن  ،، ايـن زينـب اسـت   اهللاي رسـول  ا: آمده و اجازه ورود خواست، گفته شـد  �

بلـه، بـه او   : همسر ابن مسعود، فرمودند: ب؟ گفته شدنكدام زي: فرمود �حضرت 
اي پيامبر خدا، تو امـروز فرمـان   : سپس گفت. اجازه بدهيد، به وي اجازه داده شد

خواستم آن را صدقه بـدهم،   ، در حالي كه زيوري داشتم و ميدادي به صدقه دادن
اما ابن مسعود گمان كرده است كه او و فرزندش از هـر كسـي ديگـر كـه صـدقه      

ابن مسعود راست گفته : فرمودند �پيامبر ) در اين هنگام. (بدهم سزاوارتر هستند
است، شوهر و پسرت از هر كس ديگـري كـه بخـواهي صـدقه بـدهي سـزاوارتر       

  . »ستنده
ا پس زكات زن به همسر و فرزندانش جـايز اسـت،    زكـات مـرد بـه زن و     امـ

  .فرزندانش جايز نيست
ـ دادنِ زكات به شخص كافر و بي دين كه مـدعي بـي تـوجهي بـه خـدا و        5
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آخرت است جايز نيست، همچنين به شخص ثروتمند و فرد توانـايي كـه قـدرت    
y@ü	D@@Å: فرمايـد  مي �را رسول اهللا شود، زي كاركردن داشته باشد زكات داده نمي

k�nØß@ðìÔÛ@üë@L7ÌÛ@bèîÏC N@Ic@sí†y@†»QWYWR@@@sí†	y@…ëa…ì	ic@LQVSSë@LÛa@b	�äö@ïUOYY@		QPP@L

�0
;-)+NH@ @
  .»تواند كار كند، در زكات سهمي ندارند فرد ثروتمند و فرد توانايي كه مي«
شود، با ايـن  ـ زكات نوعي از عبادت است، و هر عبادتي بايد با نيت انجام   6

دهد، و پاداش و ثواب آن  قصد كه اين كار را براي رضا و خشنودي خدا انجام مي
  .خواهد را فقط از خدا مي

  .باشد، نه در زبان و ظاهر) دل(نيت بايد در قلب 
خواهد زكات بدهد، بر وي واجب اسـت نيـت كنـد، زيـرا      بنابراين كسيكه مي

Ï	‚jQ@LQOY@@@|n	y@ð‰b	ÐnßÛa@@@sí†	îÜÇ@Õ	îäÛbiC N@I@@@Lé	DÞbàÇþa@bàŞãg@@pb: فرمايد مي �رسول اهللا 

@sí†y@áÜ�ßë@Lð‰bjÛaQYPWOQUT@LSOQUQUNH@ @
  . »همانا مالك و معيار قبولي و پذيرش هر عملي، به نيت بستگي دارد«

:���:  

‘ãc@ðˆÛa@æbšß‰@Šè	îÏ@ÞŒ	ÔÛa@é	ç@æeŠ	ô†@@@@@�: فرمايد خداوند ـ عزوجل ـ مي  
@åàÏ@æbÓŠÐÛaë@ô† a@åß@pbäČîië@sbäÜÛéà–îÜÏ@Šè’Ûa@áØäß@†è‘�@NIÛa@éíe@LêŠÔjQXUNH  

قرآن جهت هدايت و راهنمايي مـردم  ) ماه(ماه رمضان ماهي است كه در آن «
توان حق را  آنچه كه توسط آن مي(با داليل روشني از راهنمايي و هدايت و فرقان 

 نازل شده است، بنابراين هر كس كه آن ماه را دريابد) از باطل شناخت و جدا كرد
  .»بايد آن را روزه بگيرد
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‘D�¼@óÜÇ@âý+⁄a@7i@Z@Şæcë@)a@�üg@éÛg@ü@æc@ñ…bè: فرمايد مي �رسول اهللا 
æbšß‰@âì•ë@oîjÛa@wyë@ñb×ŒÛa@õbnígë@ñý–Ûa@âbÓgë@)a@Þì+‰@�a†àªCN@ @

I@LéîÜÇ@ÕÐnßÛa@sí†y@ð‰b‚jX@LQOTY@@sí†y@áÜ�ßë@Lð‰bjÛa@|nÏQVOQY@LQOTUNH@ @

  : »ج پايه و ستون بر پا گشته استدين اسالم بر پن«
 پيـامبر  ـ گواهي دادن به اينكه هيچ معبودي غير از اهللا وجود ندارد و اينكـه   1
  .و فرستاده خداست) بنده( �

  .ـ بر پاداشتن نماز 2
  .ـ پرداختن زكات 3
  ).براي كسيكه توانايي آن را داشته باشد(ـ گزاردن حج خانه خدا  4
  .ـ گرفتن روزه ماه رمضان 5

ماه نو، يا در غير اينصورت با تكميل ) رؤيت(روزه ماه مبارك رمضان با ديدن 
•	D@@aìßì :فرمايـد  مـي  �زيـرا رسـول اهللا   . گـردد  شدن سي روز شعبان واجب مي

´qýq@æbjÈ‘@ñ†Ç@aìÜà×dÏ@áØîÜÇ@ïČjvË@æhÏ@éníúŠÛ@aëŠİÏcë@éníúŠÛCN@ @
I@sí†y@ð‰b‚jÜÛ@ÅÐÜÛaë@LéîÜÇ@ÕÐnßQYPY@LTOQQYy@áÜ�ßë@L@sí†QPXQOQX@LROWVRNH@ @

مجدداً ماه ) روز 29بعد از (آنگاه كه ماه را ديديد روزه بگيريد، و هنگامي كه «
، اما چنانچه ماه بر شما پوشيده ماند و ديـده  )عيد كنيد(را ديديد روزه را بگشاييد 

  .»روزهاي ماه شعبان را سي روز تكميل كنيد) نتوانستيد آن را ببينيد(نشد 
بر دادن يك مسلمان مكلّف، بالغ، و عادل، خواه مـرد يـا زن، يـا    آغاز ماه با خ

  .شود برده، قبول گرديده و اعالم مي ىحت
  :شرايط وجوب روزه عبارت است از
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  .ـ مسلمان بودن 1
  ).بالغ بودن. (ـ رسيدن به سن بلوغ 2
  .ـ عاقل بودن 3
  .ـ داشتن توانايي جسمي براي گرفتن روزه 4

يا بيماري غير قابل درمان، نتوانست روزه بگيـرد،  چنانچه كسي به سبب پيري 
بـه  ) مواد غذايي كه معمول است(بايد در ازاي هر روز روزه، نصف صاع خوراكي 

í†Ï@éãìÔîİí@åíˆÛa@óÜÇë�@N	ò@�: فرمايد زيرا پروردگار مهربان مي. عنوان فديه بدهد
IÛa@éíe@LêŠÔjQXTNH  

ماننـد ؛ پيرمـردان،   (سـت  بر كساني كه روزه گرفتن برايشان سخت و دشوار ا«
، روزه خوردن در برابر هر روز) رود پيرزنان و بيماراني كه اميدي به بهبود آنان نمي

  .»فديه واجب است
  : شرايط صحت و درست بودن روزه

  .ـ مسلمان بودن 1
  ).نبودن در زمان حيض و نفاس(ـ حالت طُهر و پاكي در زنان  2
  ).ا بتواند تشخيص داده و رعايت كنداي كه احكام ر بگونه. (ـ قدرت تميز 3
  .ـ عاقل بودن 4
D@ýÏ@ÝîÜÛa@åß@âbî–Ûa@ojí@\@åß: فرمايد مي �ـ نيت كردن، زيرا رسول اهللا   5

éÛ@âbî•C@NI@sí†y@†»cRVTUW@sí†y@…ëa…ìic@LRTUT@ð‰bjÛa@|nÏ@LTOQTRïöb�äÜÛ@ÅÐÜÛaë@LTOQYVNH  

. »صـحيح نيسـت   شا هر كس در شب بـراي روزه گـرفتن نيـت نكنـد، روزه    «
  ).اي براي او وجود ندارد روزه(
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DÝîÜÛa@åß@é™ŠÐí@\@å½@âbî•@üC@N: فرمايد مي �و در حديث ديگر رسول اهللا 
I@sí†y@éubß@åiaQWPP@L�-� ,0
;-)+ �:@@ÝîÜÌÛa@õaë‰gYQTNH  

  .»اش صحيح نيست هر كس در شب براي روزه گرفتن نيت نكند، روزه«
، و نبايد آن را بر زبان با الفـاظ جهـري ادا   نيت را با زبان گفتن صحيح نيست

كرد، زيرا اين عمل بدعت است، و تنها كافي است كه شخص در دلش قصد آن را 
زيرا نيت كردن امـري درونـي و بـاطني اسـت، نـه ظـاهري و       (كرده و نيت نمايد 

و همينكـه شـخص بـراي خـوردن سـحري      ) نمايشي، و جايگاه آن در قلب است
  .نيت كافي استخيزد جهت صحت  برمي

:��� *�>	.!:  

، و خـوردن  )تأخير در خوردن سـحري (ـ خوردن سحري در آخر وقت آن   1
شتاب كردن در افطاري و گشودن روزه به هنگـام اولـين   (افطاري در اول وقت آن 
m@ü	ßc@ÞaŒ	¢@¥	�ß@	D@@@@@b: فرمايد مي �زيرا رسول رحمت ). لحظات غروب آفتاب

@@Š	İÐÛa@aì	ÜvÇë@‰ìz�Ûa@aëŠecC @NIc@@@sí†	y@†	»RQUPW@@¶Š	‘@L½a@@@@ðëb	zİÜÛ@‰b	qŁa@ïãb	ÈQOQTP@L �

0
;-)+NH  

بر روال خير و نيكي خواهند بود مادامي كه ) امت محمدي(همواره امت من  «
  . »شتاب نمايند) افطاري(خوردن سحري را به تأخير انداخته و در گشودن روزه 

@Dbß@�¢@sbäÛa@ÞaŒí@ü@ŠİÐÛa@aìÜvÇC N: فرمايند همچنين در حديث ديگري مي @
I@LéîÜÇ@ÕÐnßÛa@sí†y@ð‰b‚jQYUW@LTOQYX@sí†y@áÜ�ß@LQPYXOTX@LROWWQNH@ @

همواره مردم بر روال خير و نيكي خواهند بود مادامي كه در خوردن افطاري «
  .»شتاب نمايند) گشودن روزه(
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  .ـ اعمال و كردار نيك 2
اسـخ بـه او   ـ اگر كسي به شخص روزه دار دشنام داده و اهانـت كنـد، در پ    3
  .من روزه هستم: بگويد
: زيرا در حـديث آمـده اسـت   ). افطاري(ـ دعا كردن به هنگام گشودن روزه   4

D@)a@õb	‘@æg@Šuþa@ojqë@ÖëŠÈÛa@o�Üniaë@dàÄÛa@kç‡CN@I@@@sí†	y@…ëa…ì	icRSUW@LROWVU@@L

Ûa@sí†y@7İÓ‰a†RU@LROQXU@LÛa˜@òÜîÜÛaë@âìîÛa@ÝàÇ@¿@ïöb�äRVY@@sí†yRYY@L0
;-)+ �NH@ @
، و )آرام و قـرار يافتنـد  (تشنگي پايان يافت، و رگهاي بدن تر و تازه گشـتند  «

  . »اگر خداوند بخواهد پاداش و مزد واجب گرديده و محقق شد
براي روزه دار به هنگام خوردن افطاري، وقتي است كه اگر در آن وقـت دعـا   

  ).كند ت ميخداوند آن را استجاب. (شود كند، خواسته اش رد نشده و پذيرفته مي
، و چنانچـه يافـت نشـد بـا     )خرماي تـازه و آب دار (ـ افطار كردن با رطب   5

، و اگر هيچ كدام از آن دو يافت نشد، بـا آب  )خشك يا غير تازه(خرماي معمولي 
@�×	+‰@æb	D@@@)a@Þì: كنـد كـه   روايت مي �زيرا انس بن مالك . روزه را بگشايد

åØí@\@æhÏ@LïÜ–í@æc@ÝjÓ@pbjP‰@óÜÇ@ŠİÐí@@b�y@paŠ·@åØí@\@æhÏ@LpaŠ·@óÜÈÏ
õb½a@åß@paì�yCN@Ic@sí†y@†»QRVWV@sí†y@…ëa…ìic@LRSUV@@sí†y@ðˆßŠm@ëVYV@L� 0
;-)+NH@ @

را بخوانـد بـا چنـد خرمـاي تـازه      ) مغـرب (قبل از آنكه نمـاز   � اهللارسول «
معمولي افطـاري  (نبود، با چند خرماي ) رطب(كرد، و اگر خرماي تازه  افطاري مي

  .»نوشيد ، و چنانچه خرما هم نبود، چند جرعه آب مي)كرد مي
:�..� 0'�$ � 5�+��B� :��� C�+:  

هنگـام  (اگر كسي در روزهاي ماه رمضان ): جماع، آميزش(ـ نزديكي كردن   1
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كنـد، روزه اش باطـل شـده و بـر او كفـاره      ) آميـزش (با همسرش نزديكي ) روزه
  .گردد واجب مي

  :ره واجب استرعايت ترتيب زير در دادن كفا
آزاد ساختن يك برده مسلمان، و اگر استطاعت آنرا نيافت، الزم اسـت دو مـاه   
پي در پي روزه بگيرد، و اگر باز هم نتوانسـت دو مـاه را روزه بگيـرد، الزم اسـت     

آمـده اسـت كـه     �زيـرا در روايتـي از ابـوهريره    . فقير را غذا بدهد) 60(شصت 
í	+‰@b	u@‡g@Z@@@)a@Þì	u‰@êõb	ÔÏ@Ý	D)a@Þì+‰@†äÇ@sìÜu@å−@bàäîi@�@@@@Þb: گفت

ÞbÓ@LoØÜç@ZÞbÓ@_ÙÛ@bß@Z@@@@)a@Þì	+‰@Þb	ÔÏ@Láöb	•@bãcë@ïmcŠßa@óÜÇ@oÈÓë�@Z
ÞbÓ@_bèÔnÈm@òjÓ‰@†£@Ýç@ZÞbÓ@Lü@Z@Þb	Ó@_´Èibnnß@åíŠè‘@âì–m@æc@Éîİn�m@ÝèÏ@Z

ÞbÓ@Lü@ZÞbÓ@_�bäîØ�ß@´n+@âbÈPg@†£@ÝèÏ@ZÞbÓ@Lü@Z@@@1ä	Ûa@†	äÇ@sØàÏ�@@@b	äîjÏ
Ç@å−@1äÛa@ïmvc@ÙÛ‡@óÜ�@@@ÞbÓ@L	@ÝnØ½a@ÖŠÈÛaë@	@LŠ·@bèîÏ@ÖŠÈi@Z@@@_Ýöb	�Ûa@å	íc
ÞbÔÏ@ZÞbÓ@Lbãc@ZÝuŠÛa@éÛ@ÞbÔÏ@Léi@Ö†–nÏ@aˆç@ˆe@Z@@_)a@Þì	+‰@bí@7ß@ŠÔÏc@óÜÇ

@@@1äÛa@ÙzšÏ@L¥îi@Ýçc@åß@ŠÔÏc@oîi@Ýçc@	@´mŠ§a@†íŠí@	@bèîniü@´i@bß@)aìÏ�@
ÞbÓ@áq@Léibîãc@p†i@óny@Zçc@éàÈPcÙÜCI@NáÜ�ß@ÅÐÛ@Zæbšß‰@¿NH@ @

I@sí†y@ð‰b‚jÜÛ@ÅÐÜÛaë@LéîÜÇ@ÕÐnßQYSV@LTOQVS@@sí†y@áÜ�ß@Lð‰bjÛa@|nÏQQQQOXQ@LROWXQ	WXRNH  

  ).باشد كيلوگرم مي 41.265تقريباً : العرق(
اي : نشسته بوديم كه مردي نزد ايشـان آمـد وگفـت    � اهللازماني نزد رسول «

براي تو چه اتفاقي افتاده است؟ جـواب  : پرسيد �هالك شدم، پيامبر   !رسول خدا
به هنگامي كه روزه بودم با همسرم جمـاع  ) در روايت مسلم ـ در ماه رمضان : (داد

آيـا  : نه، فرمود: اي را آزاد كني؟ گفت تواني برده آيا مي: فرمود � اهللارسول . كردم
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تواني بـه   مي آيا: پرسيد  نه، ايشان مجدداً: تواني دو ماه پياپي روزه بگيري؟ گفت مي
آن مـرد نـزد   : دهـد  ادامه مي �نه، ابوهريره : شصت مسكين خوراك بدهي؟ گفت

مدتي درنگ كرد، و در همين حالي كه نشسته بـوديم، زنبيـل بزرگـي از     �پيامبر 
كـرد،   آن شخصي كـه سـؤال مـي   : ايشان پرسيدند. آورده شد �خرما براي پيامبر 

ايـن را بگيـر و   : فرمود �رحمت  رسول. من اينجا هستم: كجاست؟ آن مرد گفت
آيا آن را به شخص فقيرتر از خـودم بـدهم، اي   : صدقه بده، آن مرد به ايشان گفت

اي  رسول خدا؟ سوگند به خدا در دو طـرف مدينـه ـ در تمـامي شـهر ـ خـانواده       
آنچنـان خنديـد    �پيامبر ) با شنيدن سخنان آن مرد. (فقيرتر از خانواده من نيست

  .»بده تا آنها را به خانواده: شان نمايان گشت، سپس به او گفتند ابكه دندانهاي اني
ـ انزال اختياري مني، در ايـن حالـت قضـاي آن روزه بـر شـخص واجـب         2

  .گرديده و مرتكب گناه شده است
گرداند، اما بو كـردن غـذا    ـ خوردن و آشاميدن عمدي نيز روزه را باطل مي  3

 :فرمايـد  مـي  ايـن مـورد  خداونـد متعـال در    .كند يا چيزي ديگر روزه را باطل نمي
�@@@@á	q@Š	vÐÛa@å	ß@œîiþa@Áî¨a@åß@…ì+þa@Áî¨a@áØÛ@åČîjní@óny@aìiŠ‘aë@aìÜ×ë

ÝîÜÛa@µg@âbî–Ûa@aì·c�@NIÛa@éíe@LêŠÔjQXWNH  

است از ) صادق(سفيدي در فجر ) رشته(بخوريد و بياشاميد تا آنگاه كه خط «
، بعد از اين زمان روزه را تا ابتـداي  سياه شب متمايز و مشخص گردد) رشته(خط 

  .»آغازين شب تكميل نموده و به پايان برسانيد
ـ تزريق آمپولهاي تقويتي و سرمهاي غـذايي نيـز سـبب باطـل شـدن روزه        4
شوند، ولي تزريق آمپولهاي غير تقويتي و غير غذايي كه جهت درمـان بيمـاري    مي
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  .كنند باطل نمي روزه را) ماهيچه(روند در رگ يا عضله  بكار مي
هـايي كـه در اثـر     ولي خونريزي. كند ـ حجامت كردن هم روزه را باطل مي  5

آيـد، روزه را   بيماري رعاف از بيني، يا كشيده شدن دندان، يا ايجاد زخم پيش مـي 
  .كند باطل نمي

، )وردن غدا از گلو و دهـان  استفراغ كردن و باال آ(ـ از روي عمد قي كردن   5
زيـرا  . كنـد  راغ غير عمدي و غير ارادي باشـد، روزه را باطـل نمـي   اما چنانچه استف

šÓ@éîÜÇ@�îÜÏ@õïÔÛa@éÇ‰‡@åß	ßë@Lõb	+a@å	àÇ@õbÔn	D@@@@@�a†@:فرمايد مي �رسول اهللا 
œÔîÜÏCN@Ic@sí†y@†»QPTVS@sí†y@…ëa…ìic@LRSXP@sí†y@ðˆßiÜÛ@ÅÐÜÛaë@LWRP@sí†y@éubß@åiaë@LQVWV@L� 

0
;-)+NH@ @
واسته استفراغ بر او غلبه كنـد، قضـاي روزه بـر    هر كس كه غير ارادي و ناخ«

، اما هر كـس از روي عمـد و اراده   )شود اش باطل نمي روزه(گردد  وي واجب نمي
  .»اش را به جاي آورد استفراغ كند، بايد قضاي روزه

ـ چنانچه كسي از روي فراموشي و سهوي غـذايي خـورده و يـا نوشـيدني       6
ß	�ã@å	çë@ï	D@@@@ì: فرمايـد  مـي  �رسـول اهللا   زيرا. شود اش باطل نمي بنوشد، روزه

êbÔ+ë@)a@éàÈPc@bàŞãhÏ@Léßì•@ánîÜÏ@lŠ‘@ëc@Ý×dÏ@áöb•C N@I@@@Lé	îÜÇ@Õ	ÐnßÛa@@@sí†	y@ð‰b	‚j

QYSS@LTOQUU@sí†y@áÜ�ß@LQQUUOQWQ@LROXPYNH@ @
را ادامه  شا هر كس فراموش كرد و در حالت روز خورد يا نوشيد، بايد روزه«

 واقع اين خداوند يكتا بوده است كه به او خورانـده و داده و تكميل نمايد، زيرا در 
  . »نوشانده است

، يا چكاندن قطره در گوش و )سرمه كشيدن(استفاده از سرمه در چشم : توجه
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) حلقش(كند، هر چند كه شخص طعم آنها را در گلويش  چشم، روزه را باطل نمي
پماد بـر روي آن،   احساس نمايد، همچنين قرار دادن دارو بر روي زخم، يا ماليدن

  .كند و چشيدن طعم مواد غذايي به شرط آنكه بلعيده نشود، روزه را باطل نمي
مسواك زدن، و تميز كردن دندانها در هنگام روزه رمضـان، نـه تنهـا كراهيـت     

  .باشد نداشته بلكه سنت مي
براي روزه دار جايز است كه در صورت تشنگي و بـاال بـودن حـرارت، بـدن     

سته، يا در استخر شنا نمايد، بشـرط اينكـه آب بـه گلـويش وارد     خود را با آب ش
، تـا بدينوسـيله بتوانـد بـه     )وارد شـود مـانعي نـدارد    شر آب بـه گوشـ  گا(نشود 
@�ÔÛ	íc‰@†	+‰@o	D@@@@)a@Þì :ش غلبه نمايد، زيرا در حـديث آمـده اسـت   ا يتشنگ

@@@@Š	§a@å	ß@ëc@L“	İÈÛa@å	ß@áöb•@ìçë@õb½a@é+c‰@óÜÇ@k–í@LxŠÈÛbiCN@I@@†	y@†	»c@sí

QUYPSiþ@ÅÐÜÛaë@L…@ï@sí†y@…ëaRSVU@L§a@á×bQOTSR@LÛa@åä�Ûa@¿@ïÔèîjTORTR@L� 0
;-)+NH@ @
) رهـايي از (را ديدم در حاليكه روزه بودند بر سر خويش براي  � اهللارسول «

  .»ريختند تشنگي و گرما آب مي
:��� 2�BD� �� ;A�$:  

فاوتي بگذارند، گرفتن توانند بين خوب و بد ت ـ بر مردان و زنان پير كه نمي  1
  .باشد روزه و اطعام مساكين واجب نمي

تواند روزه بگيرد، و همچنـين بيمـاري    ـ كسي كه هميشه ناتوان بوده و نمي  2
رود، الزم است در برابر هر روز روزه، يك مسـكين را   كه اميدي به بهبود وي نمي

  .غذا بدهد
باز گشـته   شا ل و خانهـ مسافري كه سفرش به پايان رسيده و به ديار و مح  3
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است، بايد به تعداد روزهايي كه در سفر روزه نگرفته و آنها را خورده، قضايش را 
  .ادا كرده و روزه بگيرد

ش بهبود يافته، بايد به تعداد روزهايي كـه نتوانسـته   ا يـ بيماري كه از بيمار  4
  .روزه بگيرد، روزه گرفته و قضاي آنها را به جاي آورد

خـونريزي او تمـام   (و يا نفساء زماني كه عادتش ياپان يافـت  ـ زن حائض   5
، الزم است به تعداد روزهايي كه روزه نگرفتـه، روزه گرفتـه و   )شده و پاك گرديد

  .قضاي آنها را به جاي آورد
سنت است شخصي كه به عللي نتوانسته در رمضـان روزه بگيـرد، در قضـاي    

مضان بعدي به تأخير نيانـدازد، زيـرا   روزهايي كه خورده شتاب كرده و آنها را تا ر
  .در اينصورت گناهكار خواهد شد

  :بعضي از فضايل روزه و ماه مبارك رمضان
ßa@ægë	Ï@Lòäu@âbî–Ûa@N@@úŠ	ÏŠí@ý	è¯@üë@s	D@@@Ý: فرمايد مي �ـ رسول اهللا   1

ÝÔîÜÏ@é·b‘@ëc@éÜmbÓ@Z@@@@@@áöb	–Ûa@á	Ï@Òì	Ü¨@ê†îi@ï�Ðã@ðˆÛaë@	@´mŠß@	@ áöb•@ïČãg
)a@†äÇ@kîPc@@ïÛ@âbî–Ûa@LïÜuc@åß@émìè‘ë@éiaŠ‘ë@éßbÈP@Úií@LÙ�½a@|í‰@åß

b brßc@Š’Èi@òä�§aë@Léi@ðŒuc@bãcëCN@ @
I@sí†y@ð‰b‚jÜÛ@ÅÐÜÛaë@LéîÜÇ@ÕÐnßQXYT@LTOQPS@sí†y@áÜ�ß@LQQUQOQVS@LROXPWNH@ @

بدين سـبب، شـخص روزه   (روزه محافظ و سپري در برابر آتش دوزخ است «
ايسته بر زبـان آورده و خـودش را بـه نـاداني زده و     نبايد سخنان زشت و ناش) دار

اعمال بد انجام دهد، و چنانچه كسي با وي منازعه كرده و به اخـتالف بپـردازد يـا    
سوگند به كسي كـه  . من روزه دار هستم: آنكه دشنامش دهد بايد ـ دو بار ـ بگويد  
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ك جانم در دست اوست، بوي دهان روزه دار نـزد خداونـد متعـال، از بـوي مشـ     
او غذا، نوشيدني و شـهوتش را بـه   : فرمايد خداوند متعال مي. خوشتر و بهتر است

من اسـت، و مـن خـودم     خاطر رضا و خشنودي من ترك كرده است، روزه از آنِ
   .»دهم، و پاداش هر نيكي ده برابرآن است پاداشش را مي

†äß@Ýe	ä¦a@¿@Şæg@@é	ibi@ò	Ôí@�b	Û@Þb	íŠÛa@é	í@Læb	D@@@@@@: فرمايد مي � اهللاـ رسول   2
ÞbÔí@Láç�Ë@†yc@éäß@Ýe†í@ü@òßbîÔÛa@âìí@æìàöb–Ûa@Z@@Læì	ßìÔîÏ@_æìàöb–Ûa@åíc

†yc@éäß@Ýe†í@áÜÏ@LÕÜËvc@aìÜe…@a‡hÏ@Láç�Ë@†yc@éäß@Ýe†í@üCN@I@@@@Å	ÐÜÛaë@Lé	îÜÇ@Õ	Ðnß

@sí†y@ð‰b‚jÜÛQXYV@LTOQQQ@@sí†y@áÜ�ß@Lð‰bjÛa@|nÏQQUROQVV@LROXPXNH@ @
شود، كه تنهـا روزه داران   گفته مي »ريان« اي است كه به آن در بهشت دروازه«

شود، آنگاه گفته شده و ندا  وارد آن خواهند شد، و احدي غير از آنان وارد آن نمي
شـوند، و   روز داران كجاينـد؟ آنـان برخاسـته و وارد بهشـت مـي     : شود كه داده مي

  . »شود آن دروازه بسته شده و احدي از آن وارد نمي ،زماني كه وارد بهشت شدند
zČnvÏ@æbšß‰@Šè‘@Ýe…@a‡g	ic@o	�Ûa@laì	D@@@@Lõbà: فرمايد مي �ـ رسول اهللا   3

´Pbî’Ûa@oÜ�Ü+ë@Láäèu@laìic@oÔ�ÜvËëC N@I@sí†y@ð‰b‚jÜÛ@ÅÐÜÛaë@LéîÜÇ@ÕÐnßQXYY@LTOQQR@L

@sí†y@áÜ�ßQPWYOR@LROWUXNH@ @
هاي جهنم  هاي آسمان گشوده، و دروازه آنگاه كه ماه رمضان آغاز شود دروازه«
  .»شوند خواهد شد، و شياطين به زنجير كشيده ميبسته 
İÏc@a‡g	–ÜÛ@Z@@Š	nyŠÏ@áöb	àèyŠÐí@æb	D@@@b: فرمايد مي � اهللاـ همچنين رسول   4

éßì–i@¶ŠÏ@éi‰@ïÔÛ@a‡gë@L¶ŠÏCN@I@@sí†	y@ð‰b‚jÜÛ@ÅÐÜÛaë@LéîÜÇ@ÕÐnßQYPT@LTOQQX@@@sí†	y@áÜ	�ß@L

QQUQOQVS@LROXPWNH@ @
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آنگاه اول : شود شحال ميبراي شخص روزه دار دو شادي است كه به آن خو«
آنگـاه كـه    دوم گـردد، و  كند شادمان و خوشـحال مـي   كه به هنگام افطار، افطار مي

كنــد بــه ســبب روزه داريــش شــادمان و خوشــحال  پروردگــارش را مالقــات مــي
  .»گردد مي

�m	Ï@aëŠz	D @@@¿@Şæh: فرمايـد  در ارتباط با خوردن سحري مـي  �ـ رسول اهللا   5
ò×Ši@‰ìz�ÛaCN@I@ÕÐnß@LéîÜÇÛa@sí†y@ð‰b‚jQYRS@LTOQSY@sí†y@áÜ�ß@LQPYUOTU@LROWWPNH  

سحري برخيزيد، زيرا در برخاسـتن بـراي سـحري بركـت و     ) براي خوردن(«
  . »افزوني است

ß	•@å	šß‰@âb	ãb¹g@æb	D@@@@@�b@:فرمايـد  مـي  � اهللاـ و در جـايي ديگـر رسـول      5
ãb¹g@‰†ÔÛa@òÜîÛ@âbÓ@åßë@Léjã‡@åß@â†Ôm@bß@éÛ@ŠÐË@�bib�nyaë@@@@@b	ß@é	Û@Š	ÐÇ@�bib	�nyaë@�b

éjã‡@åß@â†ÔmCN@I@LéîÜÇ@ÕÐnßÛa@sí†y@ð‰b‚jQYPQ@LTOQQU@@sí†y@áÜ�ß@Lð‰bjÛa@|nÏWVPOQWU@LQOURTNH@ @
اي كه ايمان داشـته و اميـد پـاداش     هر كس ماه رمضان را روزه بگيرد، بگونه«

انجام داده بخشيده خواهد شـد، و همچنـين   ) صغيره(داشته باشد، آنچه از گناهان 
اي كه ايمـان داشـته    ر كس شب قدر را به عبادت قيام كرده و نماز بخواند، بگونهه

انجـام داده بخشـيده خواهـد    ) صـغيره (و اميد پاداش داشته باشد، آنچه از گناهان 
  .»شد

@:فرمايد مي � اهللاـ همچنين در فضيلت قيام روزه دار در ماه رمضان، رسول   7
DŠÐË@�bib�nyaë@�bãb¹g@æbšß‰@âbÓ@åß@éjã‡@åß@â†Ôm@bß@éÛCN@ @

I@LéîÜÇ@ÕÐnßÛa@sí†y@ð‰b‚jSW@LQOYR@@sí†y@áÜ�ß@Lð‰bjÛa@|nÏWUYOQWS@LQOURSNH@ @

اي كـه ايمـان    هر كس در شبهاي ماه رمضان قيام كرده و نماز بخواند، بگونـه «
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انجام داده است، ) صغيره(داشته و اميد به پاداش خدا داشته باشد، آنچه از گناهان 
  . »بخشيده خواهد شد

àÇ	D@@¿@ñŠ@:فرمايـد  در فضيلت حج عمره در ماه رمضان مـي  � اهللاـ رسول   8
ïÈß@òvy@ïšÔm@æbšß‰C N@I@@sí†	y@ð‰b‚jÜÛ@ÅÐÜÛaë@LéîÜÇ@ÕÐnßQXVS@LTOWR@		WS@@@@@áÜ	�ß@Lð‰b	jÛa@|n	Ï

@sí†yQRUVORRR@LROYQXNH@ @
در ثـواب  (گزاردن حج عمره در ماه رمضان، با گزاردن حجي به همـراه مـن   «

   .»باشد برابر مي
×ØnÈí@æb	D@1äÛa@Şæc�@@@Ñ: روايت شده است كه �ـ از ام المؤمنين عايشه   9

@@@@ê†	Èi@å	ß@é	uaë‹c@Ñ	ØnÇa@áq@LµbÈm@)a@êbÏìm@óny@æbšß‰@åß@Šeaëþa@Š’ÈÛaC N@
I@LéîÜÇ@ÕÐnßÛa@sí†y@ð‰b‚jRPRV@LTORWQ@@sí†y@áÜ�ß@Lð‰bjÛa@|nÏQQWRXU@LXSQNH@ @

همچنـان بـه اعتكـاف    ) ر مسـجد د(در دهه آخر مـاه رمضـان    �پيامبر اكرم «
همسرانشـان بـه    ،بـرد، بعـد از ايشـان    نشست تا آنكه خداوند ايشان را از دنيـا  مي

  .»نشستند مي) در مسجد(اعتكاف 
D@1äÛa@æb×�@@Lê‰Œ÷ß@Ş†‘@Š’ÈÛa@Ýe…@a‡g: ـ در حديثي ديگر آمده است كه 10

@@@é	Üçc@Å	Ôícë@Lé	ÜîÛ@bîycëC N@I@@@@@@sí†	y@ð‰b	‚jÜÛ@Å	ÐÜÛaë@Lé	îÜÇ@Õ	ÐnßRPRT@LTORVY@@@@@áÜ	�ß@Lð‰b	jÛa@|n	Ï

QQWUOX@LROXSRNH@ @
رسـيد ازارش را محكـم    آنگاه كه دهه آخـر رمضـان فـرا مـي     �پيامبر اكرم «
و شبهاي آن را زنده نگه داشته و ) كرد از نزديكي با همسرانش پرهيز مي(بست  مي

  . »كرد را نيز بيدار مي) شا هو اهل خانواد(كرد، و همسران  عبادت مي
: ين در حديثي ديگر در ارتباط با اعتكاف در ماه رمضان آمده استـ همچن  11
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D@1äÛa@æb×�@@@@@é	îÏ@œj	vÓ@ðˆ	Ûa@âbÈÛa@æb×@bàÜÏ@Lâbíc@ñŠ’Ç@æbšß‰@Ý×@¿@ÑØnÈí
�bßìí@åíŠ’Ç@ÑØnÇaC N@IÛa@sí†y@ð‰b‚jRPTT@LTORXT	RXU@ð‰bjÛa@|nÏNH  

سـت، امـا   نش روز را به اعتكاف مي) 10(در هر ماه رمضان ده  �پيامبر اكرم «
  . »در آن سالي كه وفات يافت، بيست روز را به اعتكاف نشست

  ): تطوع، سنت(روزه نفل 
. باشـد  مـي  �ـ روزه گرفتن در روزهاي دوشنبه، و پنج شنبه، سنت پيـامبر    1

zní		•@ôŠ		qüa@âì		×�@@´ä		+‰@æb		D@)a@Þì: زيــرا در حــديثي آمــده اســت كــه
�îà¨aëC N@I@sí†y@†»cRTUPXßiÜÛ@ÅÐÜÛaë@L@sí†y@ðˆWTU@@@é	ubß@å	iaë@LQWSY@LÛa@@@@sí†	y@ô½	ØÛa@¿@ïöb	�ä

RUPW@L� 0
;-)+NH@ @

  .»در انتظار روزهاى دوشنبه و پنج شنبه بوده تا آنرا روزه بگيرد � اهللارسول «
Èm		àÇþa@TŠ		í@Þb		qüa@âì		D@´ä: فرمــوده اســت كــه � اهللاهمچنــين رســول 

@@áöb	•@b	ãcë@ïÜàÇ@TŠÈí@æc@kydÏ@�îà¨aëCN@I@@@†	y@ðˆ	ßiÛa@Å	ÐÛ@síWTW@@@sí†	y@…ëa…ì	ic@L

RTSV@LÛa@sí†y@ïöb�äRVWY@@ójn¾a@¿ë@Lô½ØÛa@¿TORPQ@sí†y@ò¹Œe@åia@LRQQV@L� 0
;-)+NH@ @
عرضـه  ) خداونـد (در روزهاي دوشنبه و پنج شنبه بـر ) انسانها(تمامي اعمال «
  . »شود، بدين خاطر دوست دارم اعمالم در حالي عرضه شود كه من روزه هستم مي

 � اهللاباشـد، زيـرا رسـول     را در هر ماه روزه گـرفتن سـنت مـي   ـ سه روز   2
Ðnß	îÜÇ@Õ	ÐÜÛaë@Lé	Ûa@âì•@Šè‘@Ý×@åß@âbíc@òqýq@âì•C N@I@@@@Å	�Ü×@Šç†	D@@é :فرموده است كه

@sí†y@ð‰b‚jÜÛQYWY@LTORRT@@sí†y@áÜ�ß@Lð‰bjÛa@|nÏQQVROQYV	QYW@LROXQX	XQYNH  

ي زمـان روز گرفتـه   آن است كه تمـام ) مانند(روزه گرفتن سه روز از هر ماه «
   .»شود
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íë†ÈÛa@ñ‡bÈß@åÇ	èŞãc@ò	+@b	’öbÇ@oÛd	D@@@@@xë‹@ò: در حديثي ديگر آمده است كه
@1äÛa�@Z@)a@Þì+‰@æb×c�@oÛbÓ@_âbíc@òqýq@Šè‘@Ý×@åß@âì–í@Zb @oÜÔÏ@LáÈã@Z

oÛbÓ@_âì–í@æb×@Šè’Ûa@âbíc@ðc@åß@Zâì–í@Šè’Ûa@âbíc@ðc@åß@ïÛbjí@åØí@\CN@ @
I@sí†y@áÜ�½@ÅÐÜÛaëQQVPOQYT@LROXQX@@@sí†	y@†	»c@LRUQRW@@@sí†	y@…ëa…ì	ic@LRTUS@LÛa@@@sí†	y@ðˆ	ßi

WVS@sí†y@éubß@åia@LQWPY@L� 0
;-)+NH@ @

همسـر پيـامبر    �از معاذة عدويه روايت شده است كه از ام المؤمنين عايشه «
گرفت؟ ام المؤمنين  از هر ماه سه روز را روزه مي � اهللاآيا رسول : پرسيد �اكرم 

چـه روزهـايي را از هـر مـاه روز     : گفـتم ) گرفت روزه مي. (آري: ادعايشه پاسخ د
به اينكه چه روزهايي از مـاه را روزه بگيـرد اهميتـي    : گرفت؟ ايشان جواب داد مي
  ).گيرند يعني براي ايشان تفاوتي نداشت كه چه روزي از ماه را روزه مي. (داد نمي

حجه نيز سنت بوده و ماه ذي ال) ده روز اول(ـ روزه گرفتن در دهه نخست   3
ß@bß	íc@å	àÈÛa@âb	D@@@@Ý: در اين باره فرموده است كه � اهللارسول . باشد پسنديده مي

@@aìÛb	Ó@LŠ	’ÈÛa@7Èí@Lâbíþa@êˆç@åß@)a@µg@kyc@bèîÏ@¿b–Ûa@Z@@@üë@)a@Þì	+‰@b	í
ÞbÓ@_)a@Ýîj+@¿@…bè¦a@Z@@á	ÜÏ@éÛbßë@é�Ðäi@xŠe@Ýu‰@�üg@)a@Ýîj+@¿@…bè¦a@üë

åß@ÉuŠí@õï’i@ÙÛ‡CN@IÛa@sí†y@ð‰b‚jYVY@LROTUW@@sí†y@†»c@Lð‰bjÛa@|nÏVUPU@L� 0
;-)+NH@ @
در نزد خدا، هيچ روزي از روزها، عمل صالح از اين روزها، يعنـي دهـه اول   «

حتـى   � اهللاي رسـول  : گفتنـد . محبوبتر و دوست داشتني تر نيست) ذي الحجه(
مگر آنكه شخصي با جان و مـال   حتى جهاد در راه خدا،: جهاد در راه خدا؟ فرمود

يعنـي مـال خـويش را در راه    . (خويش به جهاد رفته و از آن هيچ چيز بر نگرداند
  ).خدا انفاق كرده، و جان خويش را نيز فدا كرده و شهيد شود
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باشد، در حديثي  ـ روزه گرفتن در روز عرفه و روز عاشورا هم مستحب مي  4
ÐØí	D+‰@Ý÷+@)a@Þì�@ÞbÔÏ@éÏŠÇ@âìí@âì•@åÇ@Z@@Š: در اين ارتباط آمده است كه

ÞbÔÏ@Lõa‰ì‘bÇ@âìí@âbî•@åÇ@Ý÷+ë@LòîÓbjÛaë@òî™b½a@òä�Ûa@Zòî™b½a@òä�Ûa@ŠÐØíCN @ @
I@sí†y@áÜ�ßQQVROQYW@LROXQY@L0
;-)+ �NH@ @

گناهان : از روزه گرفتن در روز عرفه سؤال شد، ايشان فرمود � اهللاز رسول «
از ايشـان از روزه روز عاشـورا سـؤال شـد، در      پوشاند، سال گذشته و آينده را مي

به عبارتي روزه اين روزهـا  (  .»پوشاند گناهان يك سال گذشته را مي: جواب فرمود
  ).گردد كفاره سال مي

كه يـك  ) باشد مستحب مي(گيرد بهتر است  كسي كه روز عاشوراء را روزه مي
. نيـز روزه بگيـرد  از آن را ) روز يـازدهم (، يـا يـك روز بعـد،    )تاسـوعا (روز قبل 

زيرا آنان رسـم داشـتند كـه    . باشد حكمت اين حكم جهت مخالفت با يهوديان مي
: فرمـود  � اهللاگرفتند، بـدين سـبب رسـول     روز عاشوراء از ماه محرم را روزه مي

DÉ+bnÛa@åßì•þ@ÝibÓ@µg@oîÔi@å÷ÛC N@@ @
I@sí†y@áÜ�ßQQSTOQST@LROWYX@sí†y@†»c@LRQPV@L� 0
;-)+NH@ @

را روزه ) تاسـوعا (روز نهـم    حتماً) زنده بودم(ال آينده باقي مانده و اگر تا س«
   .»خواهم گرفت

باشـد، زيـرا در روايتـي آمـده      ـ روزه گرفتن در ماه محرم داراي فضيلت مي  5
@@DâŠÀa@)a@Šè‘@æbšß‰@†Èi@âbî–Ûa@ÝšÏcC N. است @
I@sí†y@áÜ�ßQQVSORPR@LROXRQ@sí†y@†»c@LXUST@L0
;-)+ �NH@ @
ين روزه بعد از مـاه رمضـان ، روزه در مـاه محـرم كـه مـاه خـدا اسـت         بهتر«
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  .»باشد مي
هـاي خـاص خـود     ىـ روزه گرفتن در ماه شعبان نيز داراي فضايل و ويژگـ   6

D@1äÛa@åØí@\�@@åß@âì–í: روايت است كه گفت �است، از ام المؤمنين عايشه 
éÜ×@æbjÈ‘@âì–í@æb×ë@LæbjÈ‘@åß@Šr×c@Šè‘C @NIÛa†y@ð‰b‚j@síQYWP@LTORQS@ð‰bjÛa@|nÏNH  

@@D�ýîÜÓ@�üg@æbjÈ‘@âì–í@æb×CN@:و در روايتي ديگر آمده است @

I@sí†y@áÜ�ßQQUVOQWV@LROXQQNH  
گرفت، همانا ايشان  هيچ ماهي را بيشتر از ماه شعبان روزه نمي �پيامبر اكرم «

  . »گرفت تمامي ماه شعبان را روزه مي
تمـامي شـعبان را بجـز انـدكي از آن را      ايشان«: و در روايت ديگر آمده است

  . »گرفت روزه مي
باشـد، زيـرا    ـ شش روز، روزه از ماه شوال بعد از ماه رمضان نيز سنت مـي   7
D@æb×@Þaì‘@åß@�bn+@éÈjmc@áq@æbšß‰@âb•@åß: فرمايد در اين باره مي � اهللارسول 

Šç†Ûa@âbî–×CN@I@sí†y@áÜ�½@ÅÐÜÛaëQQVTORPT@LROXRR@Lc@sí†y@†»RSUSS@LÛa@@@@sí†	y@ô½	ØÛa@¿@ïöb	�ä

RXWU@L� 0
;-)+NH@ @
هر كس تمامي ماه رمضان را روزه بگيرد و سپس شش روزه از ماه شـوال را  «

  . »را روزه گرفته است) سال(نيز روزه بگيرد، گويا همه روزگار 
ذكر كرديم   ـ عمره در ماه رمضان نيز داراي فضايلي است، همانگونه كه قبالً  8

  ).متفق عليه( D ïÈß@òvy@Þ†Èm@æbšß‰@¿@ñŠàÇC N: فرموده است � اهللازيرا رسول 
  .»گزاردن حج عمره در ماه رمضان برابر با حجي به همراهي من است«
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: بطور مـوجز و مختصـر ايـن اسـت كـه     » ال إله إالَّ اهللا«معناي پيام توحيد ) 1(
و نخواهـد  هيچ معبودي بر حق و راستين بجز خداوند يكتا وجود نداشته و ندارد «

  .»داشت
àª	Ï�N@I@@L†	Şãc@áÜÇb	Ûg@ü@é	a@�üg@é(@@@@�: فرمايد خداوند متعال در اين باره مي) 2(

éíeZQUNH  

بنابراين بدان و آگاه باش كه هيچ معبود راستين و برحقي جز خداونـد يكتـا   «
  . »وجود ندارد

ß@�üg	‘@å	i@†è	çë@Õ§b	á@@@@@�: فرمايـد  از سوره زخرف مي 86همچنين در آيه 
ÈíæìàÜ�N  

و ) ال إلـه إالَّ اهللا : و گفـت (مگر كسي كه به راستي و حـق گـواهي داد   «: يعني
ال إلـه   «مفهومش آن است با بيان . »حال آنكه آنان از صداقت گفتارش آگاه هستند

  .گواهي به حق داد  »إالَّ اهللا
@Dòä¦a@Ýe…@)a@�üg@éÛg@ü@éflãc@áÜÈí@ìçë@pbß@åßC N :فرمايد مي �رسول اهللا  @
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I@sí†y@áÜ�ßRVOTS@LQOUU@Lc@sí†y@†»TVT@LÛa@sí†y@ô½ØÛa@¿@ïöb�äQPXXX@L� 0
;-)+NH@ @

داند و آگاهي دارد كه هيچ معبودي بحـق جـز    هر كس در حالي بميرد كه مي«
  .»گردد اهللا وجود ندارد وارد بهشت مي

به مـدلول و مفـاهيم آن يقـين     الزم است اين است كه گوينده پيام توحيد) 1(
داشته باشد، بنابراين اگر كسي در دلش نسبت به مدلول و مفـاهيم ايـن پيـام     كامل

شك و ترديدي داشته باشد سودي از بيان آن نخواهد برد، زيـرا پروردگـار متعـال    
  �aìibmŠí@\@áq@éÛì+‰ë@)bi@aìäße@åíˆÛa@æìäßû½a@bàŞãg�N @I§apaŠvZ@@éíeQUNH :فرمايد مي

ين و واقعـي كسـاني هسـتند كـه بـه خـدا و       جز اين نيست كه مؤمنان راسـت «
  .»دهند رسولش ايمان آورده اند و هيچگاه شك و ترديدي به خود راه نمي

äßûí@åíˆÛaë	¶@æì	ãc@b	ÞŒ@@@@�: فرمايد مي 4همچنين پروردگار در سوره بقره آيه 
æìäÓìí@áç@ñŠeŁbië@ÙÜjÓ@åß@ÞŒãc@bßë@ÙîÛg�N  

آنچه كه قبل از تو نـازل شـده    و آنان كه به آنچه كه به سوي تو نازل شده، و«
  .»دارندآورند، و به جهان آخرت هم يقين  است ايمان مي

. به آن يقين كامل دارند ودهند،  ترديدي به دل خود راه نمي يعني هيچ شك و
اما هركس كـه بـه دل خـويش شـك و ترديـد را راه داد دچـار دو دلـي و ترديـد         

�í@bàŞãg	Ùã‡dn@@�@:فرمايد ر اين باره ميباشد، زيرا خداوند متعال د شود، منافق مي مي
æë……ií@áèjí‰@¿@áèÏ@áèiìÜÓ@oibm‰aë@ŠeŁa@âìîÛaë@)bi@æìäßûí@ü@åíˆÛa�@NIÛaéiìnZ@

@éíeTUNH  

خواهند كه بـه خداونـد يكتـا و روز قيامـت      آناني از تو اجازه مي) فقط(تنها «
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كه آنـان  ) بدان(براين آورند، و دلهايشان در شك و ترديد افتاده است، بنا ايمان نمي
  .»باشند در شك و ترديدشان سرگردان و دو دل مي

Ûg@ü@æc@†è‘c	Şãcë@)a@�üg@é	+‰@ï	D@@@@Þì: فرمايد در اين ارتباط مي �رسول اهللا 
@@@@@@@ò	ä¦a@Ý	e…@�üg@b	àèîÏ@Úb	‘@�	Ë@†	jÇ@b	àèi@)a@óÔÜí@ü@)aCN@I@@@sí†	y@áÜ	�ßRWOTT@L

QOUU	UV@sí†y@†»c@LQUTTY@L� 0
;-)+NH@ @

دهم كه هيچ معبود راستين و بر حقي جز خـداي يكتـا    شهادت و گواهي مي«
اي كـه   هـر بنـده  ) بدانيـد (وجود ندارد، و اينكه من فرستاده و رسول خدا هسـتم،  

خداوند متعال را با اين دو شهادت مالقات كنـد، بـدون آنكـه نسـبت بـه ايـن دو       
  .»گواهي شك و ترديدي داشته باشد، وارد بهشت خواهد شد

àÏ	D@@å: فرمايـد  در ارتباط با يقين به اصول توحيـد مـي   � اهللاچنين رسول هم
òä¦bi@êŠ’jÏ@éjÜÓ@bèi@�bäÔîn�ß@)a@�üg@éÛg@ü@æc@†è’í@Áöb§a@aˆç@õa‰ë@oîÔÛC N@I@@áÜ	�ß

@sí†ySQOUR@LQOVP@L� 0
;-)+NH@ @
  »ال إلـه إالَّ اهللا «هر كسي را كه در پشت ايـن ديـوار ديـدي كـه شـهادت بـه       «
  .»در حالي كه قلبش به آن يقين دارد، او را بشارت و مژده به بهشت بده دهد مي

، سـوره  5خداوند متعال در ارتباط با اخالص در عبوديت و ديـن در آيـه   ) 1(
  �åí†Ûa@éÛ@´–Ü«@)a@aë†jÈîÛ@�üg@aëŠßc@bßë�N: فرمايد بينه مي

ا پرسـتش و  فرمان داده نشد مگـر آنكـه تنهـا خداونـد يكتـا ر     ) آنان(به : يعني
دين را براي او خـالص و  ) برنامه زندگي و فرامين الهي(اي كه  عبادت كنند آنگونه

  . »اند آاليش گردانده ىب
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ÜÇ@âČŠy@)a@Şæg	äÛa@ó	ß@‰b	Ó@å	Ûg@ü@Þb	D@@@@@@)a@�üg@é: فرمايد نيز مي � اهللارسول 
)a@éuë@ÙÛˆi@ïÌnjíCN@I@LéîÜÇ@ÕÐnßÛa@sí†y@ð‰b‚jTRU@LQOUQY@Lð‰bjÛa@|nÏ@@áÜ�ßSSORVS@LQOTUVNH@ @

در حالي كه توسـط  » ال إله إالَّ اهللا«: همانا خداوند يكتا، هر كسي را كه بگويد«
طلبـد بـر آتـش جهـنم حـرام      بآن رضا و خشنودي خداوند بلند مرتبه و واالمقـام  

  . »گردانيده است
@D�b–Ûbe@)a@�üg@éÛg@ü@ÞbÓ@åß@¥ÇbÐ’i@sbäÛa@†È+c@:فرمايد همچنين ايشان مي

é�Ðã@ëc@éjÜÓ@åßC N@I@LéîÜÇ@ÕÐnßÛa@sí†y@ð‰b‚jWUQP@LQSOTWS@Lð‰bjÛa@|nÏ@L� 0
;-)+NH@ @
سعادتمندترين و خوشبخترين مردم بـه شـفاعت مـن در روز قيامـت كسـانى      

معبودى بحق غير از خداى يكتا نيست و اين گواهى خـالص از  : هستند كه بگويند
  .قلب و جانش باشد

، آنگونـه كـه   باشـد روغ و حيله و نيرنگ مخـالف  صداقتي كه با هر نوع د) 1(
k�yc@\c@� :فرمايد خداوند متعال در اين باره مي. مخلصانه از دل سرچشمه بگيرد

@æìänÐí@ü@áçë@bäße@aìÛìÔí@æc@aì×ií@æc@sbäÛa@N@åàÜÈîÜÏ@áèÜjÓ@åß@åíˆÛa@bänÏ@†ÔÛë
´i‡bØÛa@åàÜÈîÛë@aìÓ†•@åíˆÛa@)a�@NIÛa@éíe@LpìjØäÈQ@	@SNH  

اند كه بمحض آنكه بگويند، ايمـان آورديـم رهـا شـده و      يا مردم گمان كردهآ«
همانا كساني را كه قبل از آنان بودند مورد . گيرند مورد آزمايش و امتحان قرار نمي

  كه خداونـد يكتـا حتمـاً   ) اين را بدانيد و يقين كنيد. (آزمايش و امتحان قرار داديم
شناسـد كسـاني    داند و مي ت گفتند، حتماً ميشناسد كساني را كه راس داند و مي مي

  ).صف راستگويان از دروغگويان، مشخص و متمايز خواهد شد. (را دروغ گفتند



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 ����� ��	
� ��  

� ���+ �N ��� �N ��?+ ���> ;6 �" �,N +�
+ '=��~U�X% 

                                                                                                                            

í	èíc@b	Ûa@b	äße@åíˆ	Ôma@aì	a@aì(@@@@@@�: فرمايـد  ىهمچنين در جايي ديگر خداوند م
´Ó…b–Ûa@Éß@aìãì×ë�@NIÛa@éíe@LéiìnQQYNH  

تقـواي الهـي را پيشـه    ) را پذيرفتيـد  برنامه الهي(اي كساني كه ايمان آورديد «
و همراه راستگويان و صادقان ) و از دروغگويان منافق پرهيز كرده(خويش ساخته 

  .»باشيد
D@Þì+‰@�a†àª@Şæcë@)a@�üg@éÛg@ü@æc@†è’í@†yc@åß@bß: فرمايد مي �رسول اهللا 

‰bäÛa@óÜÇ@)a@éßČŠy@�üg@éjÜÓ@åß@�bÓ…b•@)aCN@IÜÛaë@LéîÜÇ@ÕÐnß@@@sí†	y@ð‰b	‚jÜÛ@ÅÐQRX@LQORRV@L

@sí†y@áÜ�ßSROUS@LQOVQNH@ @
شهادت بدهـد، و اينكـه   » ال إله إالَّ اهللا «هر كس صادقانه و از صميم قلب به «

  . »گرداند محمد رسول خداست، خداوند آتش جهنم را بر وي حرام مي
محبت و دوستي كه با هر نوع دشمني و كينه ورزي مخالف بوده و سبب ) 1(
: فرمايـد  شـود، همانگونـه كـه خداونـد متعـال مـي       بيشتر با پيام توحيد مـي  ارتباط

�)@�bjy@†‘c@aìäße@åíˆÛaë�N@IÛa@éíe@LêŠÔjQVUNH@ @
انـد،   ايمـان آورده و آن را بـاور داشـته   ) ال إلـه إالَّ اهللا (و كساني كـه بـه    …« 

  . »همتا دارند ىدوستي و محبت بسيار شديد و زيادي با خداوند يكتا و ب
í	èíc@b	Ûa@b	åíˆ@@@@�: فرمايـد  مي 54نين پروردگار متعال در سوره مائده، آيه همچ

éãìj°ë@áèj°@âìÔi@)a@ïmdí@Òì�Ï@éäí…@åÇ@áØäß@†mŠí@åß@aìäße�N  
هر كس از گروه شـما  ) اين را بدانيد كه(ايد،  اي كساني كه ايمان آورده«: يعني

خداونـد قـوم و   ) تـارش در برابر اين رف(برگشته و مرتد گردد ) دين و ايمانش(از 
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دارد و آنان هم او را بسيار دوسـت   گروهي را خواهد آورد كه ايشان را دوست مي
  .»دارند مي

و فـرامينش   خداوند متعال در ارتبـاط بـا تسـليم شـدن در برابـر احكـام      ) 1(
  �éÛ@aìàÜ+cë@áØi‰@µg@aìjîãcë�@NIÛa@éíe@ŠßŒUTNH: فرمايد مي

شيماني بازگشته و روي آوريد، و در برابرش به سوي پروردگارتان با توبه و پ«
  . »تسليم محض بشويد) در مقابل قوانين و فرامينش(

كنند در سوره نسـاء، آيـه    همچنين در فضيلت كساني كه خود را تسيلم او مي
  �å�ª@ìçë@)@éèuë@áÜ+c@å¾@�bäí…@å�yc@åßë�N: فرمايد مي 125

كه تمام وجودش را تسـليم   دين چه كسي بهتر و نيكوتر است از كسي«: يعني
و . (خدا كرده است در حالتي كه در اين تسيلم صـادق و راضـي و خشـنود اسـت    

  ).باشد نيكوكار هم مي
µg@éèuë@áÜ�í@åßë@�: فرمايد ، سوره لقمان چنين مي22خداوند متعال در آيه 

óÔqìÛa@ñëŠÈÛbi@Ù�àn+a@†ÔÏ@å�ª@ìçë@)a�N  
ردگار يكتا نمايد و روي به سـوي او  و هر كس وجودش را تسيلم پرو«: يعني

بـه تحقيـق   ) و از اين تسيلم راضي و خشنود باشد(كند در حالتي كه نيكوكار بوده 
  .»)ترين رشته الهي محكم. (كه به رسيماني مستحكم و استوار چنگ زده است

اي  ، سوره نساء هم به كيفيت و چگونگي ايـن تسـليم شـدن اشـاره    65در آيه 
ny@æìäßûí@ü@Ùi‰ë	àØ°@ó	àîÏ@Úì	‘@b	îi@Šv	q@áèä	�ýÏ@@@@@@@@ü@á: دقيق شده است

�bàîÜ�m@aìàÜ�íë@oîšÓ@b¾@�buŠy@áØ�Ðãc@¿@æë†¯�N  
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در زمـره  (آورنـد   چنين نيست، سوگند به پروردگارت، آنان ايمان نمـي «: يعني
مگر آنكه تو را در آنچه ميانشان اختالف و مشاجره افتـاده  ) گيرند مؤمنين قرار نمي
در مسائل و برنامه هاىشـان از دسـتورات و سـنت تـو     (ر كنند است حاكم و داو

و سپس بـدنبال ايـن داوري در   ) پيروي كنند، نه از هوا و هوس بزرگان يا ديگران
وجودشان و ضميرشان هيچ دلتنگي و اعتراضي به آنچه كه تو حكم كردي نيابند و 

  .»كامالً و با كمال ميل تسليم آن حكم و فرمان بشوند
در بـردارد بـا جـان و    ) توحيد(تمام مفاهيم و معاني را كه اين كلمه اينكه ) 1(

دل بپذيرد، و از صميم قلب آن را قبول كرده و بر زبانش جاري سـازد، همانگونـه   
ÛìÓ	Čäße@aì	i@b	ßë@)b	ãc@b	ÞŒ@@@@@@�: فرمايد ، سوره بقره مي136كه خداوند متعال در آيه 

bäîÛg�N  
توسـط پيـامبرش كـه همـان     (كه بر ما به خداوند يكتا و آنچه : بگوييد«: يعني

  .»ايم نازل گرديده است ايمان آورده و باور داشته) قرآن و سنت است
كفر ورزيدن و انكار و بيزاري از هر آنچه كه به جاي خداوند يكتـا، و يـا   ) 2(

طاغوتهـا، بتهـا، سـاير مخلوقـات،     : گردد، مانند به همراه وي پرستش و عبادت مي
  .غير شرعي فردي يا فاميلي يا گروهي و غيره هوي و هوس، و آرزوهاي
pìËbİÛbi@ŠÐØí@åàÏ@�: فرمايد ، سوره بقره چنين مي256خداوند متعال در آيه 

óÔqìÛa@ñëŠÈÛbi@Ù�àn+a@†ÔÏ@)bi@åßûíë�N  
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هر آنچه كه از برنامـه الهـي سـرپيچي    (بنابراين هر كس كه به طاغوت «: يعني
از صـميم  (ا انكار نمايد، و به خداوند يكتا كفر ورزيده و آن ر) كرده و سر باز زند

. ايمان بياورد، به تحقيق كه به ريسماني محكـم و اسـتوار چنـگ زده اسـت    ) قلب
  .»)نجات خواهد يافت(

ß@†jÈí@b¶@ŠÐ×ë@)a@�üg@éÛg@ü@ÞbÓ@åß	D@@å: فرمايد در اين باره مي �رسول اهللا 
@@@@Ý	uë@Œ	Ç@)a@ó	ÜÇ@éib	�yë@éß…ë@éÛbß@flâŽŠfly@)a@æë…C N@I@@@sí†	y@áÜ	�ßRSOSW@LQOUS@L� 

0
;-)+NH  

هيچ معبودي راستين و بر حق جز اهللا وجـود  (  »ال إله إالَّ اهللا«: هر كس بگويد«
شود كفر بـورزد، مـال و خـونش     و به هر آنچه كه به غير از اهللا پرستش مي) ندارد

قـام  گردد و حسابش تنها بـا خداونـد بلنـد مرتبـه و واال م     حرام مي) بر مسلمانان(
  . »خواهد بود
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علما و دانشمندان اسالمي، آن چيزهايي را كه به نفـي و بطـالن شـهادتين    ) 1(
انـد   انجامد در ده مورد به شرح زير بر شـمرده  مي) ال إله إالَّ اهللا، محمد رسول اهللا(

  .كنند تعبير مي» نواقض اسالم«كه از آنها به 
  .شريك قائل شدنشرك آوردن در عبادت خداوند يكتا و براي او  :اول

i@ÚŠ’í@æc@ŠÐÌí@ü@)a@Şæg	ÐÌíë@é	ß@Š	b@@@@�@:فرمايد خداوند متعال در اين باره مي
õb’í@å½@ÙÛ‡@æë…�@NIÛa@éíe@Lõb�äQQVNH  

) ايـن را بدانيـد  (بخشـد و   را نمـي  ن به خودقطعاً خداوند يكتا، شرك ورزيد«
  . »بخشد كه بخواهد گناهاني پايين تر از شرك را مييبراي هر كس

y@†ÔÏ@)bi@ÚŠ’í@åßë	âČŠ@� :، سوره مائده چنين آمده است72مچنين در آيه ه
‰b–ãc@åß@´½bÄÜÛ@bßë@‰bäÛa@êaëdßë@òä¦a@éîÜÇ@)a�N@ @

و هر كس به خداوند يكتا شرك بورزد قطعاً خداونـد يكتـا بهشـت را بـر او     «
ن و كه جايگاهش در آتش جهنم است و ستمگرا) و اين را بدانيد(گرداند  حرام مي

   .»اي ندارند مشركان هيچ ياري دهنده
توان از مـوارد   از جمله مصاديق شرك در عبادت و پرستش خداوند متعال مي

  .زير نام برد
در دعاها، مردگان را خواندن، و به كمك طلبيـدن و يـاري خواسـتن از آنـان،     
همچنين نذر كردن، و ذبـح و قربـاني بـراي مردگـان، ماننـد كسـاني كـه در كنـار         

  .كنند ستانها و مقابر قرباني ميگور
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قرار دهد و ) ميانجي(اي  چنانچه شخصي بين خود و خداوند يكتا واسطه: دوم
يعنـي در دعـا بـه او توجـه كـرده و      (به آن واسطه متوسل شده و چيزي بخواهـد  

و از ) بخواهد كه نزد خدا سفارشش را كرده يا آنكه بـرايش كـاري را انجـام دهـد    
اجمـاع علمـاء و دانشـمندان     و بـر او توكـل كنـد، بنـابر    وي طلب شفاعت نموده 

  .استاسالمي، كافر 
چنانچه كسي مشركان را كافر ندانسته، و يا اينكه در كفـر آنـان شـك و    : سوم

  .ترديد داشته باشد، يا اينكه مذهب و روششان را صحيح بداند، كافر است
روهـي يـا   چنانچه كسي معتقد باشد كه رهنمود و دستور فـردي يـا گ  : چهارم

تر، يا بهتر است، يـا اينكـه بگويـد     كامل � اهللامذهبي، از رهنمود و دستور رسول 
بهتر و عادالنه تر اسـت، كـافر    �حكم و قضاوت آنان، از حكم و قضاوت پيامبر 

را كـه  ) قوانين رسمي كشـور (باشد، مانند كساني كه حكم و قضاوت طاغوتيان  مي
  .دهند ي برتري داده و ترجيح ميغير شرعي است، بر قوانين شرعي و دين

بـه امـت اسـالمي از     �چنانچه كسي نسبت به آموزشهاي رسول خدا : پنجم
قبيل، هدايت بشري، قضاوت، احكـام قـرآن و سـنت، دشـمني ورزيـده و از آنهـا       

  .باشد نفرت داشته باشد، هر چند كه به آنها عمل كند، از زمره و گروه كافران مي
‡ãc@bß@aìçŠ×@áèŞãdi@ÙÛ	Ï@)a@ÞŒ	Ájyd@@@�: فرمايد ره ميخداوند متعال در اين با

á bàÇc�@NI@éíe@L†àªYNH  

اين به آن سبب است كه آنان به آنچه كـه خداونـد يكتـا نـازل كـرده اسـت       «
اعمالشان را محـو  ) خداوند يكتا(، بنابراين ندا كراهت داشته) احكام قرآن و سنت(

  . »و نابود كرد
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اي از دين مبـين اسـالم را بـه بـاد تمسـخر و       هر كسي حكمي يا مسئله: ششم
از جانب خداوند متعال براي بشريت  � اهللاريشخند بگيرد، همان ديني كه رسول 

آورد، و يا آنكه حسن پاداش و ثواب آن، و سوء كيفر و عقاب آن را به ريشخند و 
Ó@Ý	@� :فرمايـد  زيرا پروردگار متعال در اين بـاره مـي  . گردد تمسخر بگيرد، كافر مي

@áØãb	¹g@†Èi@ÃŠÐ×@†Ó@aë‰ˆnÈm@ü@æëúŒèn�m@ánä×@éÛì+‰ë@émbíeë@)bic�N@IÛa@@@pb	íe@é	iìn

VU@LVVNH@ @
و پيامبرش را به باد ريشخند و تمسـخر  ) قرآن(بگو، آيا خداوند يكتا، آياتش «
گرفتيد ـ از رفتار ناپسند و اعمال زشتتان پوزش نطلبيد ـ بهانه نياوريد زيرا بعد    مي

  .»ايد ايد، كافر گرديده نتان را آشكار كردهاز آنكه ايما
سحر و جادوگري و كارهايي كه با آنها مرتبط بوده و در زيـر مجموعـه   : هفتم

باشد، از قبيل تردستي در ميان مردم براي جلب آنان به سـوي خـود، بـه آن     ميآن 
نه براي سرگرمي و شاد (باشم  معني كه من داراي نيروي فوق بشري و ماورايي مي

بـدين  . گـردد  ي آن كافر مـي  هانجام دهنداز اعمال خالف شرع بوده و ) دن آنانكر
، سوره بقره، سحر و جـادو را مـرادف بـا كفـر     102سبب است كه خداوند در آيه 

  .گردد دانسته است تا جايي كه اين اعمال با روند طبيعي خودش به كفر منجر مي
�Ï@òänÏ@å−@bàŞãg@üìÔí@óny@†yc@åß@æbàÜÈí@bßëŠÐØm@ý�N@ @

دادنـد، مگـر    نمي) سحر و جادو(آن دو شخص صالح به كسي آموزش «: يعني
بـراي آزمـايش و امتحـان    ) ابـزاري (جز اين نيست كه ما : گفتند آنكه ابتدا به او مي

تا مشخص گردد كه از ميان شما، چه كسي كفر را بر ايمان تـرجيح  (هستيم ) شما(
) مبادا فريب خورده و كافر شوي(ابراين بن) باشد داده و خواهان يادگيري سحر مي
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  ).حقيقت را كتمان نكن. (كافر مشو
دنبـال يـادگيري و آمـوزش سـحر و جـادوگري      به اين آيه بدان معنا است كه 

  .انجام سحر و جادوگري كفر تو آشكار خواهد شدبا نباش، زيرا 
پشتيباني و حمايـت از مشـركان و كـافران و يـاري كـردن آنـان عليـه        : هشتم

خداونـد  . گـردد  لمانان از مصاديق خروج از اسالم است كه منجر بـه كفـر مـي   مس
èí@ü@)a@Şæg@áèäß@éŞãhÏ@áØäß@á ìní@åßë	ÔÛa@ô†	âì@@@�: فرمايد متعال در اين باره مي

´½bÄÛa�@NI½a@éíe@Lê†öbUQNH  

را به دوستي و مواالت ) يهوديان و مسيحيان(هر كس از شما، آنان ) بنابراين(«
خداوند يكتا گروه ) و اين را بدانيد كه(رود  د، يقيناً از زمره آنان به شمار ميبرگزين

  .گرداند ستمكاران را هدايت نمي
كننـد و بـا كـافران دوسـتي برقـرار       يعني كساني كه به خود ظلـم و سـتم مـي   

  .كنند مي
تواننـد از   مـي ) انسانها(چنانچه كسي اعتقاد داشته باشد كه برخي از مردم : نهم
  .گردد بيرون رفته و به ظاهر آن عمل نكنند كافر مي �ت و دين محمد شريع

äí…@âý+⁄a@�Ë@Ínjí@åßë	ÜÏ@�b	jÔí@å	Ý@@@@�: فرمايد خداوند متعال در اين باره مي
åíŠ+b¨a@åß@ñŠeŁa@¿@ìçë@éäß�@NI@éíe@LæaŠàÇ@ÞeXUNH  

آن هـاي   هر كس غير از اسالم ديني ديگر را برگزيند و تابع قـوانين و برنامـه  «
شود، هرگز از وي پذيرفته نخواهد شد، و قطعـاً در آخـرت از زيانكـاران خواهـد     

  .»بود
دين خـدا و نيـاموختن قـوانين اسـالم و      بهروي گرداني و پشت نمودن : دهم
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زيرا خداوند متعال در اين ارتبـاط  . باشد عمل نكردن به آنها نيز از مصاديق كفر مي
i‰@pb	q@é	Çc@á	èäÇ@TŠ	Şãg@b	ß@b	¾a@å	¾@áÜÃc@åßë@@@@@@@@´ßŠ	Å×Ž‡@å	ífi@Š	@@@�: فرمايد مي

æìàÔnäß�@NIÛa@éíe@Lê†v�RRNH  

هاي پروردگارش بـراي او   چه كسي ستمگرتر است از كسي كه آيات و نشانه«
يادآوري شود، باز او از آنها روي بگرداند ـ هيچ كس از وي ستمكارتر و ظالم تـر   

و جنايتكاران انتقام گرفته و  كه ما از مجرمان) اين را بدانيد و آگاه باشيد(نيست ـ  
   .»رسانيم آنان را به سزاي اعمالشان مي

كند كه شخص در اين نـواقض و   در تمامي اين موارد كه ذكر شد تفاوتي نمي
مخالفتها جدي بوده يا شوخي كند، و يا آنكه از روي تـرس و هـراس بـه قـوانين     

شـود، مگـر    ش مـي كلي عمل نكند، زيرا در تمامي اين حالتها مصاديق كفـر شـامل  
شود كه چنين اعمالي انجام از روي اكراه مجبور به و كسي كه تحت اجبار و فشار 

از ايـن اعتقـادات و رفتارهـا      ، بـه شـرط آنكـه قلبـاً    استمخالف شريعت اسالمي 
  .ناراضي باشد، و ضميرش به ايمان پيوسته بوده و مطمئن باشد

ور خطرنـاكي هسـتند كـه    الزم به يادآوري است كه تمـامي ايـن مـوارد از امـ    
  .احتمال مبتال شدن مردم به آنها بسيار زياد است

بنابراين بر هر مسلمان واجـب اسـت از ايـن مـوارد دهگانـه پرهيـز كـرده و        
شويم كه بايد شـديداً   بهراسد، مبادا به اين گناهان آلوده گردد، لذا مجدداً يادآور مي

  .از آنها اجتناب و دوري كرد
��E��� �3�:  

آيد كه  باط با خطرات و نواقض مورد چهارم، مسائل و مواردي پيش ميدر ارت
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  .الزم است آنها را برايتان توضيح دهم
چنانچه كسي اعتقاد داشته باشد كه قوانين رسمي و اساسي كشوري كـه بـاني   

باشـد، از قـوانين ديـن     آن جمهور مردم بوده و ساخته و پرداخته دست بشريت مي
  .مبين اسالم بهتر است

) يـا هـزاره سـوم   (قوانين و دستورهاي اسالمي در قرن بيسـتم  : ا آنكه بگويدي
  .كارايي نداشته و قابل قبول نيست

عامـل زيـان و عقـب    ) ديـن اسـالم  (شريعت و قـانون خـدا   : و يا آنكه بگويد
  .شده است) قرن بيستم يا هزاره سوم(ماندگي مسلمان در اين عصر 

امه فردي بين انسان و خداسـت، و هـيچ   دين اسالم تنها برن: و سرانجام بگويد
اي براي شئونات اجتماعي و سياسي بشريت ندارد، و كاري هم به اين امـور   برنامه

  .گردد ندارد، در تمامي اين حاالت اگر كسي چنين اعتقادهايي داشته باشد كافر مي
همچنين كسي اعتقاد داشته باشد بريدن و قطع كردن دست دزد، و يا سنگسار 

و مرد متأهلي كه مرتكب زنا شده است، در اين زمان و عصر قابل اجـرا   كردن زن
  .گردد نبوده و صحيح نيست، كافر مي

توان از قانون ديگري غير از قانون  و يا چنانچه كسي اعتقاد داشته باشد كه مي
الهي در معامالت، خريد و فروش، حدود و تعزيرات شرعي پيروي كـرده و آن را  

آنكه بگويد اين حكمها و قوانين بهتر از حكـم خداونـد اسـت،    ، و يا دانستجايز 
  .گردد كافر مي

زيرا او با اين اعمـال و اعتقـادات، هـر آنچـه را كـه اجمـاع مسـلمانان حـرام         
بـه عنـوان مثـال هـر كـس آنچـه را كـه خداونـد         . ، حالل قرار داده استندا داشته
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ت و حكمـي غيـر از   بصورت آشكار و روشن از قبيل زنا، شرابخواري، ربا، قضـاو 
  .گردد شريعت الهي را حالل بگرداند، بنابر اجماع مسلمانان كافر مي

  : كنند اهل سنت و جماعت، ايمان را چنين تعريف مي) 1(
و ) تصديق به قلـب (و اعتقاد قلبي ) اقرار به زبان(ايمان عبارت از گفتار زباني 

ت و پـا در برخـي   باشـد، ماننـد نقـش دسـ     عمل به آن با اعضاء و جوراح بدن مي
ايمان با طاعات و انجام اعمال نيك زياد گشـته، و بـا ارتكـاب گناهـان و     . عبادات

  .گردد معاصي كاسته مي
  :شود ايمان به خداوند يكتا شامل موارد زير مي) 2(
  .وجل ـ ايمان داشتن به وجود خداوند عز 1
و روزي  ـ ايمان به صفت ربوبيت و يگاني خداوند، و اينكـه تنهـا او خـالق     2

ميراند، و امور تمام هسـتي در   رده و ميكباشد، و تنها هم اوست كه زنده  دهنده مي
  .دست اوست

ـ ايمان داشتن به الوهيت خداوند، بدين معنا كه عبادت ويژه و در انحصـار    3
خداوند است، و هيچ چيـز و هـيچ كـس جـز وي سـزاوار و مسـتحق عبـادت و        

  .باشد پرستش نمي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 ����� ��	
� ��  

� ���
�T 0�-�?;\ �" 0+��$ 03)
 �U�X% 

                                                                                                                            

به اسماء حسني، و صفات خداوند متعال، به همـان صـورت   ـ ايمان داشتن   4
اند، بدون آنكه در آنها تحريف  بيان داشته �اش محمد  كه خداوند يكتا و فرستاده

يا تبديلي شده باشد، يا صفتي را تعطيل كرده و يا به آن كيفيتي و يا چيزي را شبيه 
  .بگردانيم
  .شود مي ايمان داشتن به فرشتگان موارد زير را شامل) 1(
  .ـ ابتدا بايد به وجود آنها ايمان داشته باشيم 1
ـ به تمامي مالئك ايمان داشته باشيم، خواه نام آنها را بدانيم، مانند جبرئيل،   2

  .ميكائيل و اسرافيل، و خواه نام آنها را ندانيم
: فرمايـد  ـ ايمان داشتن به صفات فرشتگان، همانگونه كه خداوند متعال مـي   3

�½a@ÝÇbuÊbi‰ë@týqë@óärß@òzäuc@ïÛëc@�ý+‰@òØöý�@NI@éíe@LŠPbÏQNH  

فرشتگان را رسوالني ـ براي پيـامبرانش ـ قـرار داد، و آنهـا داراي دو، سـه و       «
  . »باشند چهار بال مي

زيـرا خداونـد متعـال    . ـ ايمان آوردن به رفتـار، اعمـال و كـردار فرشـتگان      4
…�zn�í@üë@ém	�í@æëŠ	îÜÛa@æìzj	�bjÇ@åÇ@æë½Øn�í@ü@ê†äÇ@åßë@@@@Ý :فرمايد مي

æëiÐí@ü@‰bèäÛaë�@NIþa@pbíe@LõbîjãQY	@RPNH  

باشند، هيچگـاه   و كساني كه ـ فرشتگان ـ در پيشگاه و نزد خداوند متعال مي  «
زننـد، و از عبـادت هرگـز     اش سرپيچي نكرده و سـرباز نمـي   ىاز عبوديت و بندگ
سستي و رخوت تمامي شبها و  شوند، حال آنكه بدون هر گونه خسته و ملول نمي

   .»باشند روزها به تسبيح و ستايش ـ او ـ مشغول مي
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   :اي از فوايد و نتايج ايمان به فرشتگان گوشه
  .ـ پي بردن به عظمت و بزرگي خداوند عز وجل 1
زيرا پروردگار مهربـان در جهـت   . ـ شكر و سپاس گزاري از خداوند متعال  2

 …اعمالشـان و  ى  بـديها و شـرارتها و ثبـت نامـه     منافع انسانها و حفاظت آنان از
  .فرشتگان را خلق كرده است

ـ دوست داشتن و محبت نسبت به عبادت فرشتگان، و اينكه آنها از بندگان   3
  .مؤمن خداوند متعال هستند

ـ هنگامي كه مـؤمن شـاهد پشـتكار و سـخت كوشـي فرشـتگان در مسـير          4
  .گردد اش افزوده مي ىيباشد، بر صبر و شكيبا عبادت خداوند مي

ـ پديد آمدن احساس اُنس، و از بـين رفـتن حالـت وحشـت و تنهـايي در        5
داند كـه پروردگـار مهربـان فرشـتگان نگهبـاني را بـراي        زيرا وي مي. انسان مؤمن

  .حفاظت و نگهداري از او قرار داده است
ãc	bi@bČäße@aìÛìÓ@@@µg@ÞŒ(@äîÛg@ÞŒãc@bßë	ßë@b	b@@� :فرمايد خداوند عزوجل مي) 1(

@ïmëc@bßë@ó�îÇë@ó+ìß@ïmc@bßë@Âbj+þaë@lìÔÈíë@Öbz+gë@ÝîÇbDgë@áîçaŠig
æìàÜ�ß@éÛ@å−ë@áèäß@†yc@´i@ÖŠÐã@ü@áèi‰@åß@æìîjäÛa�@NIÛa@éíe@LêŠÔjQSVNH  

ايـم، و   ـ كه ما مسلمانان ـ به خداوند يكتا و بي شريك ايمـان آورده  : بگوييد«
ده شده است ـ قـرآن ـ و هـر آنچـه كـه بـه        همچنين به آنچه كه به سوي ما فرستا

سوي ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و فرزندان او فرستاده شده است، و به هر 
آنچه كه به موسي و عيسي داده شده است، و نيز به هـر آنچـه كـه بـه پيـامبران از      
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گـذاريم،   جانب پروردگارشان داده شده است، و ميان هيچ يك از آنان تفاوتي نمي
كنيم، در حالي كه خود بطور كمال و تمام تسليم خداوند  نان را از هم جدا نميو آ

  .»هستيممتعال 
äße@ÝÓë	¶@o	b@@@� :فرمايد سوره شوري مي 15همچنين پروردگار حكيم در آيه 

áØäîi@Þ†Çþ@pŠßcë@lbn×@åß@)a@ÞŒãc�N  
ايمـان  من به كتابي كه خداوند يكتا فرو فرسـتاد  : اي پيامبر خدا به امتت بگو«

  . »ام كه ميان شما به عدالت رفتار كنم و فرمان داده شده) قرآن(آورده ام 
  :شود اين امر شامل موارد زير مي

ـ ايمان آوردن به اين مورد كه نزول و فرستادن كتابهاي آسـماني از جانـب     1
  .باشد خداوند ـ عزوجل ـ مي

: را بـدانيم، ماننـد  ـ ايمان آوردن به تمامي كتابهاي آسماني خـواه نـام آنهـا      2
  .قرآن، تورات، انجيل و زبور، و خواه نام آنها را ندانيم

ـ تصديق كردن تمامي خبرهايي كه در آن كتابها آمده است، مانند خبرهايي   3
كه در قرآن كريم آمده است، و همچنين ساير كتابهاي آسماني كه در آنها تحريـف  

  .و تبديلي صورت نگرفته است
تمامي احكام و دستورات موجود در آنها،  ازاعت محض ـ عمل كردن و اط  4

البته ايـن را بايـد   . اي ديگر نسخ نشده باشد به شرط آنكه توسط كتابي ديگر، يا آيه
يادآور شد كه قرآن كريم تمامي كتابهاي آسماني را نسخ كرده، و به عنوان آخـرين  

äÛŒãcë	b@@�: فرمايـد  مي باشد، زيرا پروردگار مهربان در قرآن دستور و برنامه الهي مي
éîÜÇ@�bäàîèßë@lbnØÛa@åß@éí†í@´i@b½@�bÓ†–ß@Õ§bi@lbnØÛa@ÙîÛg�N@I½a@éíe@Lê†öbTWNH@ @
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در (را فرو فرستاديم كـه  ) كامل و شامل قرآن(ـ اي محمد ـ بر تو اين كتاب  «
زند، و موافق و تصـديق كننـده كتابهـايي     حقانيت موج مي) همه احكام و اخبارش

و ) برصحت و سـقم (، و شاهد )كتابهاي آسماني پيشين(ابر اوست هست كه در بر
  .آنهاست) اصول مسائل(حافظ
تمامي پيامبران خدا ـ عليهم السالم ـ از نوع بشر بوده و از ميـان قومشـان     ) 1(

باشد، و آخرين آنها محمد بـن   مي �اولين اين پيامبران، نوح . اند برانگيخته شده
متعال، ايشان را بـه عنـوان خـاتم پيـامبران تـا روز       باشد كه خداوند مي �عبداهللا 

  . قيامت برانگيخت
@D…@�byìã@aìnöa@N@)a@érÈi@Þì+‰@Þëc…CN@: اند كه فرموده �رسول اهللا  @

I@sí†y@ð‰b‚jÜÛ@ÅÐÜÛaë@LéîÜÇ@ÕÐnßTTWV@LWOQVP@@sí†y@áÜ�ß@Lð‰bjÛa@|nÏQYSOSRR@LQOQXPNH@ @

تا برايشان شفاعت كند ولي آيند  مي �مردمان در روز محشر نزد آدم ( …« 
به نزد نوح كه اولين رسولي است كـه خداونـد   ) گويد او از آنها عذر خواسته و مي

  .»…برانگيخته و مبعوث كرده است برويد 
åß@†yc@bic@†àª@æb×@bß@�: فرمايد خداوند متعال در ارتباط با خاتم پيامبران مي

´îjäÛa@Ãbeë@)a@Þì+‰@åØÛë@áØÛbu‰�N@IþalaŒy@éíe@LTPNH  

كه او رسول خدا و خـاتم  ) بدانيد(پدر هيچ يك از شما نيست اما  �محمد «
  .»پيامبران است

پيامبران ـ عليهم السالم ـ بهتـرين و پـاكترين مخلوقـات، و بنـدگان خداونـد        
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šÏ@�ý×ë	ÜÇ@bäÜ	ó@@@�: فرمايد مي 86هستند، زيرا پروردگار حكيم در سوره انعام آيه 
´½bÈÛa�N  

  . »را بر جهانيان برتري و فضيلت بخشيديم) آن پيامبران(ما همه  و «: يعني
از آن جهت كه بشريت بيشتر از خوردن، آشاميدن، و بيشتر از بيماري كه نيـاز  
به پزشك دارد، به پيامبران براي راهنمايي و نجات خويش نيازمنـد اسـت، ارسـال    

: فرمايـد  ان چنـين مـي  خداوند مهرب. باشد پيامبران براي وي نعمتي بسيار بزرگ مي
�@åí‰ˆäßë@åíŠ’jß@´îjäÛa@)a@sÈjÏ@ñ†yaë@òßc@sbäÛa@æb×…�@NIÛa@éíe@LêŠÔjRQSNH  

مــردم همگــي امتــي واحــد و يكدســت بودنــد، در نتيجــه خداونــد مهربــان «
) به نيكوكاران و يكتا پرستان(پيامبرانش را برانگيخت و مبعوث ساخت در حاليكه 

بـيم دهنـده و انـذار    ) بـه بـدكاران و مشـركان را   ( مژده و بشارت دهنده هستند، و
  .» …باشند  دهنده مي

ترين پيامبران، پيامبران اولو العزم هستند كه تعـداد آنـان بـه پـنج تـن       برجسته
رسد، نوح، ابراهيم، موسى، عيسي و محمد ـ عليهم السـالم ـ و از ميـان اينـان،       مي

شد كه از ميان ايـن دو، محمـد   با ابراهيم و محمد ـ عليهما السالم ـ شاخص تر مي  
  .باشد بهترين مي �

ßë@ÙîÛg@ÞŒãc@b¶@æìäßûí@åíˆÛaë	ãc@b	ß@ÞŒ	ÜjÓ@å	Ù@@@@@� :فرمايد خداوند مي) 1(
æìäÓìí@áç@ñŠeŁbië�@NIÛa@éíe@LêŠÔjTNH  

به آنچه به سوي تو فرستاده شده، و به آنچه كـه بـه سـوي    ) متقيان(آناني كه «
بـه عـالم   ) همچنـين (آورنـد، و   ت ايمـان مـي  قبل از تو فرستاده شده اس) پيامبران(
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  . »دارند) كاملي(آخرت يقين 
  :شود ايمان به روز آخرت شامل موارد زير مي

زيـرا خداونـد متعـال    . ـ ايمان آوردن به زنده شـدن انسـانها بعـد از مـرگ      1
  �årÈjnÛ@ïi‰ë@óÜi@ÝÓ@aìrÈjí@åÛ@æc@aëŠÐ×@åíˆÛa@áÇ‹�@NIÛa@éíe@L´ibÌnWNH: فرمايد مي

) بعد از مرگ(اند كه هرگز  اند، گمان كرده اني كه كفر ورزيده و كافر شدهكس«
به پروردگـارم سـوگند،   : بگو) اى پيامبر ما به آنان! (برانگيخته و زنده نخواهند شد

  .»…كه قطعاً برانگيخته و زنده خواهيد شد 
ØŞãg@áq	á@@� :فرمايد مي 16 ،15همچنين خداوند حكيم در سوره مؤمنون، آيات 

i@æìnî½@ÙÛ‡@†È@NæìrÈjm@òßbîÔÛa@âìí@áØŞãg@áq�@N  
سپس شما اى انسانها بعد از آن، قطعاً خواهيد مرد، سـپس بعـد از آن در روز   

  .قيامت همگي شما، قطعاً برانگيخته و زنده خواهيد شد
ـ ايمان آوردن به محاسبه اعمال و رفتار و پـاداش و كيفـر انسـان در برابـر       2

 :فرمايـد  مـي  26و  25خداوند متعال در سوره غاشيه، آيات . تآنچه انجام داده اس
�áèib�y@bäîÜÇ@Şæg@áq@áèibíg@bäîÛg@Şæg�N  

حتماً بازگشت آنان به سوي ماست،آنگاه حساب اعمال و رفتار ايشان بـا مـا   «
  . »خواهد بود

، �شفاعت كردن پيامبر اكـرم  : ـ ايمان آوردن به حوادث روز قيامت، مانند  3
هـا   و گرفتن پرونده و نامه) ترازوي محاسبه اعمال و كردار(، ميزان حوض، صراط

  .با دست راست، يا دست چپ
  :شود شفاعت كردن به شش دسته تقسيم مي
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آنــاني كــه منتظــر بررســي (ـ شــفاعت كــردن در ارتبــاط بــا اهــل موقــف   1
  .تا خداوند درباره آنها قضاوت نمايد) شان هستند ىها پرونده
  .ارتباط با اهل بهشت، تا آنكه داخل بهشت بشوند ـ شفاعت كردن در 2
درباره عمويش ابوطالب تا آنكـه خداونـد مهربـان     �ـ شفاعت پيامبر اكرم   3

  .عذابش را تخفيف دهد
  .باشد مي �هر سه مورد شفاعت باال ويژه پيامبر اكرم 

  .اند تا داخل آن نشوند شـ شفاعت براي كساني كه مستحق آت 4
اند تا از آن رهايي يافته و خارج  اني كه داخل دوزخ شدهـ شفاعت براي كس  5
  .شوند
  .ـ شفاعت براي افزايش مقام بهشتيان 6

شرط شفاعت براي شفاعت كننده، اجـازه خداونـد و رضـا و خشـنودي او از     
  .شود كساني است كه درباره آنان شفاعت مي
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 تغيـر دادن و تبـديل كـردن كـالم از وضـعيت و حالـت      : يعنـي : تحريف) 1(
  .اصليش، و يا بعضي از حروف كلمه را عوض كردن و تغيير دادن معناي آن

تعطيل در لغت يعني ترك ساختن و فلج كردن، اما در اينجا يعنـي، انكـار   ) 2(
حقيقي اسماء و صفات خداوند، خواه آن انكار جزئي و اندك باشد، ماننـد عقايـد   

  ند فرقه جهميه، و خواه آن انكار كلي باشد مان)اشاعره(فرقه اشعريه 
استواي خداوند  :بيان چگونگي صفات خداوند، مانند آنكه شخص بگويد) 3(

  .بر عرش چنين و چنان است
تشبيه بدان معنا است كه صفتي يا صفاتي از خداوند يكتـا را بـه صـفات    ) 4(

دست خداوند مانند دست انسان  :مانند اينكه شخص بگويد. مخلوقش تشبيه كنيم
  .است
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اي كـه در   بگونـه (گويند   را رياء ميظاهر به نيكوكاري و پاكدامني ت= رياء ) 1(
  ).معرض ديد مردم قرارگيرد

  . »آنچه خدا بخواهد و سپس فالني بخواهد« :الزم است شخص بگويد) 2(
بيهقي با إسناد حسن از محمود بـن  الطبراني والحمد، أاين حديث را امام ) 3(

آن را امـام طبرانـي بـا إسـناد حسـن از       همچنين. اند روايت كرده �لبيد انصاري 
  .روايت كرده است � اهللامحمود بن لبيد و از رافع بن خديج و سپس از رسول 

روايـت   �اين حديث را امام احمد با إسناد صحيح از عمر بن الخطـاب  ) 4(
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و  �كرده است، و امام أبوداود و ترمذي آن را با إسناد صحيح از عبداهللا بن عمـر  
  .اند روايت كرده � اهللاسپس از رسول 

 �اين حديث را امام أبوداود و ترمذي با إسناد صحيح از عبداهللا بن عمر ) 1(
  .اند روايت كرده � اهللاو سپس از رسول 

روايت  �يمان الاين حديث را امام أبوداود با إسناد صحيح از حذيفه بن ) 2(
  .كرده است

باشـد يعنـي دنبـال كـردن      در لغت عربي به معنـاي تعقيـب مـي   » ثم«زيرا ) 3(
  .چيزي
  .هر چيز بي عيب را كمال و حد كمال گويند) 4(
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  .پوشيده و غير آشكار و ناپديد :پنهاني) 1(
)2 (c@@sí†	y@†»QQRUR@@@@@sí†	y@é	ubß@å	iü@Å	ÐÜÛaë@LTRPT@@á×b	§a@L¿@

@Ú‰†n�ßTOSRY@L� 0
;-)+N  
نامد و در اواخر عمر زمـين بـراي    خود را مسيح مي دروغگوي بزرگي كه) 3(

آيد و هر كس كه به او ايمان نياورد با ابتالءات سختي مواجه  آزمايش مسلمانان مي
  .شود مي
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a@†jÈm@æc(@×Dæb�y⁄a@bß_@ÞbÓ@Z@\@æhÏ@êaŠm@ÙŞãd :فرمايد مي � اهللارسول ) 1(
ÚaŠí@éŞãhÏ@êaŠm@åØmCN@I@LéîÜÇ@ÕÐnßÛa@sí†y@ð‰b‚jUP@LQOQQT@@sí†y@áÜ�ß@Lð‰bjÛa@|nÏXOQ@LQOSWNH@ @

نيكي آن است كه خداوند متعال را چنان عبادت كني : احسان چيست؟ گفت«
تواني او را ببيني، اين را بدان كه او تو را قطعـاً   بيني، پس اگر نمي كه گويا او را مي

  .باشد بيند و شاهد رفتار و حاالت و نيات تو مي مي
حداقل اين حالت احسان قـرار بگيـرد، يقينـاً چنـان      اگر هر شخص حتي در(

  ).كند كه بتواند خشنودي پروردگارش را جلب نمايد عمل مي
زيرا تمامي اعمـال و كـردارش باطـل    . شود بنابراين نماز كافر پذيرفته نمي) 2(

ß	b@@�@:فرمايـد  چنين مي 17خداوند متعال در سوره توبه آيه . باشد بوده و مردود مي
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´×Š’àÜÛ@æb×@oİjy@Ù÷Ûëc@ŠÐØÛbi@áè�Ðãc@óÜÇ@åí†çb‘@)a@†ub�ß@aëŠàÈí@æc@
æë†Ûbe@bèîÏ@áç@‰bäÛa@¿ë@á bàÇc�.  

  ).شرح آن در درس چهارم، قسمت شرك اكبر آمده است(
نقطه مقابل عقل، ديوانگي است و شخص ديوانه مـورد بازخواسـت قـرار    ) 1(
شـته، و از او برداشـته   و رفتارش چيـزي ننو  محاسبه و ثبت اعمالگيرد و قلم  نمي

اش را بدست  اش خوب شود و سالمت عقلي مگر آنكه حالت ديوانگي. شده است
Ç	äÛa@å	ÜÔÛa@ÉÏ‰@Z@@@áöb	Ç@á	qýq@å	D@@@ò :فرمايد در اين ارتباط مي �رسول اهللا . آورد

ÍÜjí@óny@�Ì–Ûa@åÇë@LÕîÐí@óny@æìä¾a@åÇë@LÅÔîn�í@ónyC N@ @
Ic@sí†y@†»RTVYT@LÛa@@@�b	îÔÜÈm@ð‰b	‚jYOSXX@@@@@@sí†	y@…ëa…ì	ic@Lð‰b	jÛa@|n	ÏTTPS@LÛa@@@sí†	y@ðˆ	ßiQTRS@L

Ûa@sí†y@ô½ØÛa@¿@ïöb�äUUYV@L� 0
;-)+NH@ @

  :قلم محاسبه و ثبت اعمال از سه نفر برداشته شده«
  .شخص در حالت خواب تا زمانيكه از خواب برخيزدـ  1
  .اش را بدست آورد ديوانه تا زماني كه سالمت عقليـ  2
  .»ه بالغ گرددبچه تا زماني كـ  3
) 7(تشـخيص ميـان خـوب و بـد را      امكانگروهي از دانشمندان اسالمي ) 2(

. اند به شرط آنكه اين فهم و ادراك در وي پديـد آمـده باشـد    هفت سالگي دانسته
–Ûbi@áØöbäic@aëŠß	�Û@ñý	™aë@Éj	èîÜÇ@áçìiŠ	D@@@@@b@:فرموده است � اهللازيرا رسول 

Éubš½a@¿@áèäîi@aìÓŠÏë@Š’ÈÛC N@I†»c@y†@síVWUV@@@sí†	y@…ëa…ì	ic@LTYU@LÛa@@@sí†	y@ðˆ	ßiTPW@L� 
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0
;-)+NH@ @
فرزندانتان را در هفت سالگي به نماز خواندن فرمان بدهيد، و اگر در سن ده «

  . »شان كنيد، و در اين سن بسترهايشان را جدا سازيد سالگي نماز نخواندند، تنبيه
a@ÝjÔí@ü@‰ìèPCN@I@sí†y@áÜ�ßRRTOQ@L(@•D�Ìi@ñý :فرمايد مي � اهللارسول ) 1(

QORPT@sí†y@†»c@LURPR@LÛa@sí†y@ðˆßiQ@sí†y@éubß@åiü@ÅÐÜÛaë@LRWRLRWSLRWT@� 0
;-)+NH@ @
  . »پذيرد بدون طهارت و پاكي قبول نكرده و نميرا خداوند متعال هيچ نمازي «

   :طهارت و پاكيزگي بر دو نوع است
  .ـ وضو نداشتن 1
حالت شخص الزم است غسل كرده، و آب را بـه  ـ جنُب بودن، كه در اين   2

  .تمام بدنش برساند
   :شود غسل بر شخص در چند حالت واجب مي

@ß@õb½a@b¸gCN	½a@å	D@@õb@:فرمايد مي � اهللارسول . ـ خارج شدن مني با شهوت  1
I@sí†y@áÜ�ßSTSOXP	XQ@LQORVY@sí†y@†»c@LQQRTSL@QQTST@@sí†y@…ëa…ìicRQW@L0
;-)+�NH@ @

  .»شود مني، سبب ريختن آب بر بدن براي غسل ميخارج شدن «
@DÝ�nËbÏ@õb½a@ƒšÏ@oíc‰@a‡gC N :در حديثي ديگر آمده است @

Ic@sí†y@†»QPRX@LÛa@sí†y@ô½ØÛa@¿@ïöb�äQYX@ójn¾a@¿ë@LQOQQQNH@ @

   .»گردد، غسل كن هرگاه مني را ديدي كه با سرعت خارج مي «
). ن، حد اقل به اندازه محل ختنهفرو رفتن شرمگاه مرد در ز(ـ جماع كردن   2
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n¨a@æbn¨a@�ßë@Éi‰þa@bèjÈ‘@´i@�Üu@a‡g	uë@æb	D@@@k :فرمايد مي � اهللارسول 
Ý�ÌÛaC N@I@LéîÜÇ@ÕÐnßÛa@sí†y@ð‰b‚jRYQ@LQOSYU@@sí†y@áÜ�½@ÅÐÜÛaë@Lð‰bjÛa@|nÏSTY@LQORWQNH@ @

اى  نـه بگو(هرگاه مرد در ميان پاها و رانهاي زن بنشيند و با وي همبستر گردد 
  .گردد غسل واجب مي) كه هر دو محل ختنه با هم تماس حاصل كنند

 اهللازيرا رسـول  . ، در اين حالت شخص مرده را بايد غسل داد)مرگ(ـ مردن  3
Ï	jÛa@|n	�ß@Lð‰b	D‰†+ë@õb¶@êìÜ�ËaCN@I@LéîÜÇ@ÕÐnßÛa@sí†y@ð‰b‚jQRVW@LSOQSW@@@@@áÜ@:فرمايد مي �

@sí†yQRPVOYSLYT@LROXVUNH@ @
  . »غسل دهيد و بشوييد) كُنار(با آب و برگ سدر ) مرده را(«
  .ـ خارج شدن خون حيض و نفاس در زن 4
í	i@b	e@â…e@7	aëˆ@@@@�@:دارد سوره اعراف چنين بيان مـي  31خداوند در آيه ) 1(

†v�ß@Ý×@†äÇ@áØnäí‹�N@ @
در   .»اي فرزندان آدم، زينتهايتان را هنگام عبادت در هر مسجدي بر تن كنيـد «

  .هنگام نماز خواندن :عنياينجا كل مسجد ي
، شـامل  )نزد امام شافعي(شود، و عورت زن  عورت مرد شامل ناف تا زانو مي

باشد، اما نزد امام احمد فقط صـورت   تمام بدنش، بجز صورت و كفهاي دست مي
. اما عورت كنيز هماننـد عـورت مـرد اسـت    . باشد زن در حالت نبودن نامحرم مي

†Ó‰@sí	§a@@á	»c@	à¢@�üg@œöby@ñý•@)a@ÝjÔCN@I@@†	Dí@ü@‰b :فرموده است � اهللارسول 

RUQVW@LRUXSTc@|îz•@L@ïi@…ëa…VTQ@LÛa@ðˆßi§a@sí†SSWNH@ @
مگر آنكـه   ؛ كند خداوند نماز زني را كه به سن حيض رسيده است قبول نمي «
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  .»بدنش با خمار پوشيده شده باشد
ibn×@´äß�@N	mìÓìß@�b	½a@óÜÇ@oãb×@ñý–Ûa@Şæg@@�b	û@�@:فرمايد زيرا خداوند مي) 1(

IÛa@éíe@Lõb�äQPSNH  

گمان و قطعاً بر مؤمنان فرض بوده و داراي اوقات معـين و معمـولي    يبنماز «
  . »باشد مي

Ó	ã@†	ÜÔm@ôŠ	èuë@k	�Ûa@¿@Ù	õbà@@@@@@�@:فرمايـد  همانگونه كه خداوند مـي ) 2(
@@@@@@@aì	ÛìÏ@án	ä×@b	ß@s	îyë@âaŠ	§a@†v	�½a@Šİ‘@Ùèuë@ÞìÏ@bçb™Šm@òÜjÓ@ÙäîÛìäÜÏ

áØçìuë@êŠİ‘�@NIÛa@éíe@LêŠÔjQTTNH  

ات را  آرزوي قلبي(بينيم  ما روي گرداندن تو را گاه گاهي به سوي آسمان مي«
گـردانيم كـه    اي مـي  بنـابراين تـو را بـه سـوي قبلـه     ) در مورد تغيير قبله دريـافتيم 

را به سوي مسـجد الحـرام بگـردان و    ) رويت(سازد، حال چهره ات  خشنودت مي
  .»)به هنگام نماز. (هر جا كه باشيد روي به سوي آنجا بنمايد) از اين لحظه به بعد(

q@õì™ìÛa@Íj+dÏ@ñý–Ûa	+a@á	Dµg@oàÓ@a‡g@@@@ÝjÔn :فرموده است � اهللارسول 
½ØÏ@òÜjÔÛaC N@IÛað‰b‚jH@  

هرگاه براي نماز قيام كردي، وضوي كاملي بگير، سپس روي بـه سـوي قبلـه     «
  . »بياور و تكبير بگوي

ي است كه بـراي انجـام هـر عبـادتي فـرد در قلـبش نيـت        نيت امري قلب) 3(
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àŞãg	D@@b :فرمايـد  مـي  � اهللاكند، در ارتباط با نقش نيت در اعمال انسـان رسـول    مي
ôìã@bß@ùŠßa@ÝØÛ@bàŞãgë@pbîäÛbi@ÞbàÇþaC N@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jNH@ @

جز اين نيست كه تمامي عملهاي انسان بستگي به نيتهاي او دارد، و براي هر «
   .»همان خواهد بود كه نيت كرده است) نزد خدا(شخص 

بر زبان جاري سـاختن نـوعي    …نيت را به هنگام عبادت مانند نماز، روزه و 
نيت كردم چهار ركعت نماز فرض ظهـر را   :بدعت است، مثل آنكه شخص بگويد

و اصحابش نقـل نشـده، و    � اهللابا امام ادا كنم، زيرا چنين عملي هرگز از رسول 
  .براي آن وجود ندارد دليلي هم

  aìßìÓë�N@IÛa@éíe@LêŠÔjRSXHN@(@nãbÓ´�@:فرمايد خداوند متعال مي) 1(

  . »براي نماز با حالتي فروتنانه و تسليم وار قيام كنيد«
•D@\@æhÏ@�a†ÇbÔÏ@Éİn�m@\@æhÏ@�bàöbÓ@Ý :نمايد چنين توصيف مي � اهللارسول 

käu@óÜÈÏ@Éİn�mCN@IaÛð‰b‚jNH  

به حـال نشسـتن    ،نتوانستي) به عللي(حالت ايستاده بخوان، و اگر نماز را در  «
  .»آن را بخوان، و اگر باز هم نشسته نتوانستي بر پهلو نماز بخوان

باشـد، ولـي در نمازهـاي     ايستادن و قيام، از اركان نماز در نمازهاي فرض مي
  .باشد نافله قيام ركن نمي

–	èİÛa@ñý	è¹Š¤ë@‰ì	ØnÛa@b	DÛa@¶bnÐß@@@@@�j :فرمايد چنين مي � اهللارسول ) 2(
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áîÜ�nÛa@bèÜîÜ¤ëCN@Ic…ëa…ìic@L†»L@Ûaéubß@åiaë@ðˆßiNH  

كليد نماز، پاكي و طهارت اسـت، و تحـريم آن، تكبيـر، و تحليـل آن، سـالم       «
بدين معنا كه با گفتن ـ اهللا اكبر ـ بسياري از اعمـال بيـرون نمـاز بـر       (دادن است، 

تن ـ السالم عليكم و رحمه اهللا ـ آنها مجـدداً بـر او     نمازگزار حرام گرديده، و با گف
  .»)شود حالل مي

درباره خواندن سوره فاتحـه و اهميـت آن در نمـاز چنـين      � اهللارسول ) 1(
  DlbnØÛa@ò¤bÐi@cŠÔí@\@å½@ñý•@üC N@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jNH@:فرمايد مي

  .»كه در نمازش سوره فاتحه را نخواند، نمازش صحيح نيستيكس «
كه يكسـ (ندن سوره فاتحه در هر ركعت نماز، هم بر امام، و هم بر منفـرد  خوا

بدين سبب هر كس سوره فاتحه را حفظ نـدارد،   .واجب است) خواند تنها نماز مي
بايد آن را بياموزد و حفظ نمايد، اما اگر توانايي حفظ آن را نداشت به جاي فاتحه 

  D)aë@L)a@�üg@éÛg@üë@L)@†à§a@½×cCN :بگويد
آن را روايــت  �همانگونــه كــه در حــديث أبــوداود و نســائي از رســول اهللا 

  DÉ×‰a@áq@LéÜÜçë@Lê½×ë@Lê†»bÏ@�ügë@LcŠÓbÏ@æeŠÓ@ÙÈß@æb×@ægC N اند ؛ كرده
آن را بخــوان، در غيــر ) حفــظ داري(اگــر چيــزي از قــرآن همراهــت اســت «

و ال إلـه إالَّ اهللا بگـو، و   اينصورت حمد خداي را بگو، و او را به بزرگي يـاد كـن،   
  .»سپس به ركوع برو

í	èíc@b	Ûa@b	äße@åíˆ	aì@@@@@� :فرمايد سوره حج مي 77پروردگار مهربان در آيه ) 2(
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aë†v+aë@aìÈ×‰a�N  
به هنگام ركـوع، ركـوع كنيـد، و بـه     ) در نماز(ايد  اي كساني كه ايمان آورده«

   .»هنگام سجده، سجده كنيد
@qC N	×‰a@á	ny@É	àİm@ó	È×a‰@å÷	D@@@@@�b :فرمايـد  در كيفيت ركوع مي �رسول اهللا 

IaÛáÜ�ßë@ð‰b‚jNH  

در ركوع خودت (سپس به ركوع برو، تا آنكه مطمئن شدي در ركوع هستي، «
  .»)آرامش يافتي

+c@æc@pŠßc	D@@†v :فرمايد درباره اعضاي هفتگانه سجده مي �رسول اهللا ) 1(
áÄÇc@òÈj+@óÜÇ@Z@@@@ß†	ÔÛa@ÒaŠ	Pcë@´nj×Š	Ûaë@åí†	îÛaë@òèj¦a@óÜÇ@@o	ÐØã@üë@´
ŠÈ’Ûaë@lbîrÛaCN@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jNH  

، )بـا بينـي  (بـر پيشـاني    :سجده كـنم ) اعضا(ام كه بر هفت استخوان  امر شده«
دستها، زانوها و اطراف انگشتان پـا در حاليكـه بـر زمـين چسـبانيده شـده       ) كف(
  . »ام كه در هنگام نماز لباس و موها را جمع كنم است، و نهي شده) وصل شده(

D@a‡g: آمـده اسـت  ) به نقل از بخاري و مسلم با هم(در حديثي متفق عليه  )2(
�a†ÇbÓ@ðìn�í@óny@†v�í@\@ñ†v�Ûa@åß@é+c‰@ÉÏ‰C N  
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كـرد   سجده نمي  داشت مجدداً سرش را از سجده بر مي) �پيامبر خدا(هرگاه «
  . »يافت مگر آنكه در حالت نشسته آرام گرفته و اعتدال مي

فرمـوده   �اشاره به حديثي شد كه در آن رسول اهللا  42در حاشيه شماره ) 1(
  . »سالم دادن است) خارج شدن از آن(تحليل نماز « :بود

از اركان نماز بوده، و نماز بدون آن آغـاز نخواهـد    DâaŠy⁄a@ñ�jØmCزيرا ) 2(
  .شد
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است كـه بعـد    ىدعاي) باز كردن نماز، استفتاح، استفتاء(دعاي شروع نماز ) 1(
شود، كه حكـم آن   خواندن فاتحه، خوانده ميبه إلحرام، و قبل از شروع از تكبيرة ا
  : نويسيم هايي از دعاهاي استفتاح را مي در اينجا نمونه. سنت است
@@	@ÑÛaD@áèÜÛa@LlŠÌ½aë@ÖŠ’½a@´i@p†Çbi@bà×@Lðbíbİe@´ië@7îi@†Çbi@áèÜÛa

Ôäí@bà×@Lðbíbİe@åß@7Ôãó@Ü�Ëa@áèÜÛa@L�ã†Ûa@åß@œîiþa@lìrÛa@ðbíbİe@åß@7
…½Ûaë@wÜrÛaë@õb½biC@NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN@ @

@@	@lD@@Ú�	Ë@é	Ûg@üë@LÚ†u@µbÈmë@LÙDa@Ú‰bjmë@LÚ†à¡@áèÜÛa@Ùãbzj+C N@
I@L…ëa…ìicÛa@LðˆßiÛaéubß@åiaë@ïöb�äHN@ @
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@@@@@@å	ß@b	ãc@b	ßë@�bàÜ	�ß@�bÐîäy@T‰þaë@paìà�Ûa@ŠİÏ@ðˆÜÛ@ïèuë@oèČuë@	@x
@b	îªë@LïØ�ãë@Lïmý•@Şæg@L´×Š’½a@@@@@Lé	Û@ÙíŠ	‘@ü@L´½b	ÈÛa@l‰@)@ïmb	¾ë@Lð

@́ àÜ	�½a@åß@bãcë@ŽpŠßc@ÙÛˆië@N@@@@@@@Ùãbzj	+@Lo	ãc@�üg@é	Ûg@ü@LÙ	Ü½a@o	ãc@áè	ÜÛa
@@@@ïiì	ã‡@ï	Û@ŠÐËb	Ï@L1ãˆi@oÏiÇaë@ï�Ðã@oàÜÃ@LÚ†jÇ@bãc@ë@ïi‰@oãc@LÚ†à¡ë
bèä�yþ@ð†èí@ü@LÖýeþa@å�yþ@ïã†çaë@Loãc@�üg@lìãˆÛa@ŠÐÌí@ü@éŞãg@L�bÈîº@L
@@@@@LÙí†È	+ë@Ù	îjÛ@Lo	ãc@�üg@Lbè÷î	+@7Ç@ÒŠ–í@ü@Lbè÷î+@7Ç@ÒŠ•aë@Loãc@�üg
@@@@@@@@@@Lo	îÛbÈmë@o	×‰bjm@LÙ	îÛgë@Ù	i@b	ãc@LÙ	îÛg@�î	Û@Š	’Ûaë@LÙí†	í@¿@éÜ×@�¨aë

ÙîÛg@lìmcë@ÚŠÐÌn+cC @NIáÜ�ßHN@ @
البته غير از دعاهاي ذكر شـده، دعاهـايي ديگـر بـراي شـروع نمـاز در سـنت        

  .ستآمده ا �صحيح رسول اهللا 
ÜÇ@óäàîÛa@ê†í@Éší	a@Þì+‰@æb×�@@@ó(@D :زيرا در حديث آمده است كه) 1(

ñý–Ûa@¿@ìçë@ê‰†•@óÜÇ@bàèäîi@†’í@áq@LôŠ�îÛaCN @I@ë@…ëa…ìic@LáÜ�ßديگرانHN@ @
در هنگامي كه در نماز بودند دست راست خـويش را بـر روي    � اهللارسول «

  . »گذاشت اش مي سينهداد، سپس آنها را محكم كرده و بر  دست چپش قرار مي
më@bãŠİÏ@ÝîvÈni@bãŠßc@õbîjãþa@Š’Èß@bŞãg	D@@�ed :فرمايد مي �در حديثي ديگر، 

ñý–Ûa@¿@bäÜöbÉ@óÜÇ@bäãb¹c@Éšã@æcë@bã‰ìz+C N@I|îz•@†ä+@bi@æbjy@åiaNH@ @
به ما، گروه پيامبران، فرمان داده شده است كـه در خـوردن افطارمـان شـتاب     «

راسـتمان را  ) دستهاي(مان درنگ و تأخير كنيم، و اينكه  يكنيم، و در خوردن سحر
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  . »چپمان قرار دهيم) دستهاي(بر روي 
ic	ØnÛa@Éß@ñ‰bm@éí†í@ÉÏŠí@æb×ëC @NI@@L…ëa…ì	D@�j@:زيرا در حديث آمده است كه) 1(

¹Œe@åiaò@L§a@á×b� 0
;�-)+HL@D@@@�j	ØnÛa@†	Èi@ñ‰b	mëC@NIÛa@@áÜ	�ßë@ð‰b	‚jHL@D@@é	ÜjÓ@ñ‰b	mëC@NIÛa@@ð‰b	‚j

ìicë…ëa…HL@D @bèà	ší@üë@bèäîi@xŠÐí@ü@Éib•þa@ñ…ë†¾@bàèÈÏŠí@æb×C @NI@@@å	ia@L…ëa…ì	ice@	¹Œò@L

@á×by� 0
;-)+HN@DéîjØäß@ëˆy@bàèÜÈ¯@æb×ëC@NIáÜ�ßë@ð‰b¢HN@D@@@@ó	ny@b	àèÈÏŠí@æb	×@b¶‰ë
éîã‡c@ÊëŠÏ@bàèi@ð‡b°C @NIjÛa…ëa…ìicë@ð‰b‚NH@ @

كرد، و گاهي بعد  بلند مي» راهللا اكب«گاهي دستهايش را با گفتن  � اهللارسول «
كـرد، در حاليكـه    بلند مي  »اهللا اكبر«كرد، و گاهي قبل از  بلند مي» اهللا اكبر«از گفتن 

  .چسباند مينو به هم ) باز از هم(انگشتان كشيده و بدون فاصله، 
بـرد، و بعضـي از    بـاال مـي  ) دو دوش(دستهاي خويش را تا موازات دو كتف 

  .برد موازات دو نرمه گوش باال مي شان را تا Jاوقات دستها
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�jí	Ð×@Á	�îÛa@é	ÜÇ@ôŠ	a@Þì+‰@æb×�@@@@@@ó(@D@:در حديثي آمده است كه) 1(
@@µg@âb	èi⁄a@ïÜm@¥Ûa@éÈj•di@�’íë@bèÜ×@óäàîÛa@éÐ×@Éib•c@œjÔíë@LôŠ�îÛa@énj×‰

bèîÛg@êŠ–ji@ïßŠíë@òÜjÔÛaCN@I@LáÜ�ßcìi@ãaìÇò¹Œe@åia@Lò@0
;-)+ �HN  

كف دست چپش را بـر زانـوي چـپش پهـن     ) نگام تشهددر ه( � اهللارسول «
كـرد، و بـا    كرد، و تمامي انگشتان دست راسـتش را جمـع كـرده و حلقـه مـي      مي

كـرد، در حاليكــه   بـه طــرف قبلـه اشـاره مــي   ) انگشــت شـهادت (انگشـت اشـاره   
  .»كرد دوخت و نگاه مي چشمهايش را به آن مي
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@éÈC@N	è×Š°@	í@b	èi@ìÇ†	@æb×@@@@b	•g@ÉÏ‰@a‡g@	D@@j :در حديثي ديگر آمده است كه
I@æbjy@åia@Lé¹Œe@åia@L…ëa…ìic0
;-)+ �HN  

داد،  كرد، آن را حركـت مـي   آنگاه كه انگشت خويش را بلند مي � اهللارسول «
  .»كرد و به همراه اين عمل دعا مي

ÜÇ@ËÝ•@áèÜÛa	àª@ó	ÜÇë@đ†	àª@Þe@ó	D@@@@@† :درود ابراهيمي عبارت است از) 1(
óÜÇë@áîçaŠig@óÜÇ@floîÜ•@bà×@@óÜÇë@đ†àª@óÜÇ@Ú‰bië@L†î©@ć†î»@ÙŞãg@áîçaŠig@Þe

†î©@ć†î»@ÙŞãg@áîçaŠig@Þe@óÜÇë@áîçaŠig@óÜÇ@flo×‰bi@bà×@†àª@ÞeCN  
  ).ترجمه اين درود در درس دهم آمده است(
  .كند آنچه كه نماز را باطل مي) 2(
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ß@õï‘@bèîÏ@|Ü–í@ü@ñý–Ûa@êˆç@Şæg@å	D@@:فرموده است � اهللازيرا رسول  )1(
æeŠÔÛa@ñõaŠÓë@�jØnÛaë@|îj�nÛa@ïç@bàŞãg@sbäÛa@âý×CN@IáÜ�ßHN  

همانا در اين نماز، هيچ كالمي از سخن مردمان جايز نيست كـه گفتـه شـود،    «
. »بلكه جز اين نيست كه اين نماز فقط تسبيح و تكبير گفتن و قرائت قـرآن اسـت  

نمـازش را مجـدداً    ولي ايشان به كسي كه در نماز سخن گفته بود دستور نداد كـه 
  .بخواند و اعاده كند

  .كند لبخند نماز را باطل نمي. بصورت قهقه و با صداي بلند) 2(
  .خوردن چيزي، چه طعام، چه آب، يا هر چيز ديگر) 3(
زيرا استقبال قبله از شرايط نماز است، بنابراين اگر نمازگزار از روي عمد ) 4(

  .دشو از جهت قبله منحرف شد، نمازش باطل مي
اما چنانچـه حركـات در نمـاز كـم باشـد، نمـاز را باطـل نخواهـد كـرد،          ) 5(

در حالت ايستاده  ، را�فرزندان فاطمه  ،حسن وحسين �همانگونه كه رسول اهللا 
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  .گذاشت كرد، و هنگام سجده آنها را بر روي زمين مي در نماز حمل مي
D@ü :فرمايـد  مـي  �رسـول اهللا  . زيرا طهارت و پاكي از شرايط نماز است) 1(

d™ìní@óny@t†yc@a‡g@á×†yc@ñý•@)a@ÝjÔíC@NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN   

پذيرد آنگاه كه وضـويش بشـكند، مگـر     ىخداوند نماز هيچ يك از شما را نم«
  .»آنكه مجدداً وضو بگيرد

به عنوان مثال زمانيكه هنوز از قضاي حاجت فارغ نشده، شروع به گرفتن ) 2(
  .وضو كند
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گـريس و  : ماننـد (انع از رسيدن آب به پوست بدن گـردد  هر چيزي كه م) 1(
هـا و مـواد   مرِشـبيه برخـي از ك  . واجب است كه برطرف گشته و پاك گردد)  …

آرايشي كـه برخـي از مـردان و زنـان بـراي زينـت و آرايـش بـر روي دسـتها يـا           
  .شود مالند، و يا ماسكهاي آرايشي كه بر روي صورت نصب مي صورتشان مي

بـوده و دائمـاً ادرار از وي   ) سـلس البـول  (كسيكه مبتال به بيمـاري  مانند ) 2(
 �همانگونه كه رسول اهللا . باشد شود، يا زني كه در حالت استحاضه مي خارج مي

  Dñý•@ÝØÛ@ï÷™ìmëCN@Ië@…ëa…ìicÛaðˆßiHN: به فاطمه بنت ابي حجش فرمود

  .»وضو بگير) در وقت آن(براي هر نماز «
™ìnmë	äÇ@d	D@@@†: درباره زن مستحاضه فرموده است � اهللاهمانگونه كه رسول 

ñý•@Ý×C@NIë@…ëa…ìicÛaðˆßiHL » وضو بگيرد) در وقت آن(براي هر نماز« .  
  �áØçìuë@aìÜ�ËbÏ�N: فرمايد ، سوره مائده مي6خداوند متعال در آيه ) 3(
  .»پس بشويد صورتهايتان را«
  D œàšàÏ@pd™ìm@a‡gCN :زيرا در حديث آمده است كه) 4(
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  .»و هرگاه كه وضو گرفتي، آب را در دهانت بچرخان«
Ðãc@¿@ÝÈvîÜÏ@á×†yc@d™ìm@a‡g	ß@é	q@Ćõb	D@@@@á: فرمايد مي �زيرا رسول اهللا ) 1(
Šrän�îÛC N@IaÛáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

و (اش آب كـرده و آنـرا بشـويد     ىاز شما وضو بگيرد، بايد در بين ىهرگاه يك«
  .»)تميز كند
و «: يعنـي  �ÕÏaŠ½a@µg@áØí†ícë�N :ين آمده است، سوره مائده چن6در آيه ) 2(

  .»)بشوييد(دستهايتان را تا آرنج 
q	�Ë@á	í@Ý	D@@@@ê†@:چنين آمده است � اهللارسول  ىدر حديثي در صفت وضو

ÙÛ‡@Ýrß@ôŠ�îÛa@áq@paŠß@týq@ÕÏŠ½a@µg@óäàîÛaC N@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

دست چپ را سپس ايشان دست راستش تا آرنج سه بار شست، و بعد از آن «
  .»هم به همان صورت شست

� ��ßaë	+ëúŠi@aìz	áØ@@�: آمـده اسـت  ) ، مائده6آيه (در دنباله آيه وضو ) 3(

  .»و سرهايتان را مسح كنيد«: يعني
@: كيفيت مسح سر در حديث چنين آمده است @

D@1äÛa@Şæg�@@bàèi@kç‡@áq@é+c‰@â†Ô¶@c†ië@Ši…cë@bàèi@ÝjÓdÏ@éí†îi@é+c‰@|�ß
ç…‰@áq@êbÐÓ@µgéäß@c†i@ðˆÛa@æbØ½a@µg@bC N@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN@ @

مسـح كـرد، از جلـوي سـرش     ) بدينگونه(سرش را با دستانش  � اهللارسول «
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سر رسيد، و سپس آنها را به همان صورت به اولـش  ) پشت(شروع كرد، و به آخر 
  .»برگرداند، همانجايي كه مسح را از آن شروع كرده بود

  .كند مسح سر يك بار كفايت مي
 .ßiH	icÛa@ðˆ	ã‡þaC@NI@ë@…ëa…ì	ß@æb	Ûa@å	D @@@scŠ: روايت است كه � اهللاز رسول ) 1(
مفهوم حديث آن است كه هنگام وضو، با مسح . »باشند گوشها نيز از سر مي «: يعني

در اينجا الزم نيست آب جديدي براي مسح گوشـها  . سر آنها را هم بايد مسح كرد
مانـد،   كه در دستها از مسح سر باقي مي) تري(برداشت، بلكه همان مقدار رطوبتي 

q	�ß@á	D@@@|@:چنـين آمـده اسـت    �كند، اين مطلب در حديث ابن عمر  كفايت مي
éîã‡c@ŠçbÃ@éîßbèihi@|�ßë@éîã‡c@¿@´nibj�Ûa@éÈj•c@Ýe…cë@é+cŠiC N@Ië@…ëa…ìicÛaïíb�äHN  

اش را در گوشـهايش كـرد، و بـا     سپس سرش را مسح كرد، و انگشت سـبابه «
  . »پشت گوشش را مسح كرد) شست(ابهام انگشتهاي 

́@@�@:فرمايد خداوند متعال مي) 2( j	ÈØÛa@µg@á	ØÜu‰cë�N@I½a@@@é	íe@ê†	öbVHN » و
  . »يديبشو) شتالنگها(تان را تا كعبها  ىپاها

äàîÛa@éÜu‰@Ý�Ë@áq	ÈØÛa@µg@ó	q@´j	D@@@@tý: در حديث حمران آمده است كه
ÙÛ‡@Ýrß@ôŠ�îÛa@áq@paŠßC @NIÛa@ð‰b‚jëáÜ�ßHN  

سپس پاي راستش را با شتالنگ آن، سه بار شست، بعد از آن پاي چپ را هم «
  . »مثل پاي راست شست

‰äÈu	ß@b	D@@@É :روايـت شـده اسـت كـه     � در حديثي ديگر از عبداهللا بن عمر
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@)a@Þì+‰�@@Š–ÈÛa@†äÇ@âìÓ@ÝvÈm@LÕíŠİÛbi@õb¶@bä×@a‡g@óny@Lòäí†½a@µg@éØß@åß
Ûg@bäîènãbÏ@LÞbvÇ@áçë@Laëd™ìnÏ@@@@Žõb	½a@bè	�¹@\@L¶ì	Üm@œî	i@áèibÔÇcë@áèî@N@@Þb	ÔÏ

@)a@Þì+‰�@Zõì™ìÛa@aìÌj+c@L‰bäÛa@åß@lbÔÇÿÛ@ÝíëC N@I@@@@Lé	ubß@å	ia@L…ëa…ì	ic@L†»c@LáÜ�ß

é¹Œe@åia@@@@وديگرانHN@ @
گشتيم، تا آنكه به آبي در راه رسيديم،  از مكه به مدينه باز مي � اهللابا رسول «

ب كرده و وضـو گرفتنـد، در حاليكـه عجلـه     تعدادي از همراهان هنگام عصر شتا
پاهايشـان نمايـان بـود،    ) كعـب (داشتند، تا آنكه به آنان رسيديم، و همچنان پشت 

كعب (ها واي بر آن پشته: فرمود � اهللارسول . بدون آنكه آب به آنجا رسيده باشد
  .»)آب را به همه اعضايتان برسانيد. (وضو را كامل كنيد! از آتش دوزخ )پا

گويند منظور استخوان برجسـته   گروهي مي) شتالنگ، قوزك(ريف كعب در تع
تواند قول صحيحي باشد، بلكه كعب در لغت عـرب چنـين    روي پا است، كه نمي

باشـد،   وجود دارد كه از جنس استخوان مي) قوزك(در هر پا دو كعب : آمده است
  .باشد برجسته و بر آمده مي) چپ و راست آن(و در دو طرف هر پا 

و شسـته  . بايد هر دو پا مسـح شـود  : كندكه ين سبب اين گروه استدالل ميبد
بهتـر از   � اهللاحديث رسـول  : گوييم كه نشود، كه در مردود دانستن اين نظريه مي
همانگونه در قرآن در ارتباط با كيفيـت  . كند هر چيز ديگر قرآن را بيان و تفسير مي

اي نيامـده، و ايـن    آيـه ) مـاز تعداد ركعـات و چگـونگي خوانـدن ن   (و كميت نماز 
. نمايـد  است كه تمام اين موارد را توضيح داده و روشن مي �حديث رسول خدا 

  .كند، تا بر مسح كردن آن به شستن پا داللت مي  و در سنت صحيح دقيقاً و صراحتاً
D@)a@Þì+‰@oíc‰�@@ð‡@Öì+@¿@Šß@:روايت است كه �محاربي الاز طارق 
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»@òÎÜy@éîÜÇë@‹b¾aÞìÔí@ìçë@ŽõaŠ@Z@aì	ÛìÓ@sbäÛa@bèíc@bí@Z@@@ë@Laì	zÜÐm@L)a@�üg@é	Ûg@ü
ÞìÔí@ìçë@LéîiìÓŠÇë@éîjÈ×@ïß…c@†Ó@Lñ‰bv§bi@éîßŠí@éÈjní@Ýu‰@Z@@ü@sb	äÛa@bèíc@bí

laˆ×@éŞãhÏ@êìÈîİm@NoÜÔÏ@ZaìÛbÓ@_aˆç@åß@ZoÜÔÏ@LkÜİ½a†jÇ@7i@âýË@Z@@@aˆ	ç@å	ß
aìÛbÓ@_ê‰bv§bi@éîßŠí@éjÈní@ðˆÛa@ZjÇ@aˆçŒÈÛa†ô@k ìicCN@I¹Œy@åiaò@Læbjy@åia@LÛa@‰…@ïÔèîj

½ØÛaôë@L§a@åiaë@Lá×bcîj‘@ïiò@ديگران وHN@ @
I@ÞbÓcŠØiìi@ZÜÇ@�bšíc@òÛü…@½¨a@aˆç@¿ëó@@@@mb	äÛa@á	ÄÈÛa@ì	ç@kÈØÛa@Şæcø@@¿

@@ŽÖb	�Ûa@‡g@Lâ†ÔÛa@kî–m@…bØm@ü@ï‘b½a@õa‰ë@åß@põbu@a‡g@òîßŠÛa@‡g@Lâ†ÔÛa@1ãbu
a@kî–m@æc@ćÉãbßâ†ÔÛa@ŠèÃ@òîßŠÛNH@ @

اي  كرد، و ايشان جامه عبور مي) ذي المجاز(را ديدم كه از بازار  �رسول اهللا «
ال إله إالَّ اهللا، تـا  : اي مردم بگوييد: گفتند سرخ رنگ بر تن داشتند، در حالي كه مي

كرد، تـا   مردي با پرتاب سنگ ايشان را تعقيب مي) ولي. (رستگار و كامياب گرديد
اي مـردم از او  : گفت كرده بود، و مي زكها و پاهايش را خونين و زخميآنجا كه قو

  .اطاعت نكنيد، قطعاً كه او مردي بسيار دروغگو و كذاب است
سـپس  . او از فرزندان عبدالمطلب است: كيست؟ پاسخ دادند) مرد(اين : گفتم

كند چـه كسـي اسـت؟ پاسـخ      آن كسي كه با پرتاب سنگ وي را تعقيب مي: گفتم
  .است) ابولهب(او عبدالعزي : دادند

كعـب  : صريحاً داللـت دارد بـر اينكـه   اين حديث : گويد ابوبكر ابن خزيمه مي
همان استخوان برجسته در دو طرف پا است، زيرا آنچه كه از پشت سر كسيكه راه 

شود، كـه شـيء    خورد، و ساق مانع از آن مي رود پرتاب شود، به جلوي پا نمي مي
  .برخورد نمايد) پشت قدم(ا پرتاب شده به جلوي پ
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پا است كه از ) قوزكهاي(در نتيجه اين واضح است كه كعب همان شتالنگهاي 
  .باشد دو طرف آن برجسته و بر آمده مي

زيرا پروردگار حكيم چگونگي وضو گرفتن در آيه قرآن را به ترتيب بيان ) 1(
  .نيز به همين ترتيب وضو گرفته است � اهللاداشته است، و رسول 

وارد شـده   � اهللامنظور از ترتيب در وضو همانگونه كـه از احاديـث رسـول    
سر را مسح كرده، سپس  و دستها را شستهپس ، را ابتدا صورت: است اين است كه

. پاها را بشوييم، و اينكه هيچ از يك اعضاي وضو را بر ديگر اعضـا مقـدم نـداريم   
گـردد، مثـل    ضو باطل مـي چنانچه اگر برخي از اعضا بر اعضاي ديگر مقدم شد، و

  .آنكه شخص دستش را قبل از صورتش بشويد
وضو گيرنده نبايـد  : آن است كه) پي در پي وضو گرفتن(منظور از مواالة ) 2(

اي كه عضو اولي خشك شـود، و سـپس    در شستن اعضاي وضو تأخير كند، بگونه
مردي روايت شده است كه  � اهللازيرا در حديث از رسول . عضو ديگر را بشويد

را ديد كه به اندازه يك درهم از پايش خشك بوده و آب به آن نرسيده است، پس 
@Ië@…ëa…ìicc†»HN .به او امر كرد تا مجدداً وضو بگيرد @
، زيـرا اگـر چنـين نبـود     داللـت دارد در وضـو   تاين حديث بر وجوب مواال

  .داد كه مجدداً وضو بگيرد به آن مرد دستور نمي � اهللارسول 
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د بـن عاصـم در صـفت و چگـونگي وضـوي      ـيث عبداهللا بن زيـ در حد) 1(
™ìní	D@)a@Þì+‰@æb×@Ñî×�@@@_d :چنين آمده است كه به او گفتند � اهللاول ـرس

@@L�b	qýq@Šrän+aë@œàšß@áq@L´mŠß@éí†í@Ý�ÌÏ@óäàîÛa@ê†í@óÜÇ@ÎŠÏdÏ@õì™ìi@bÇ†Ï
@é+c‰@|�ß@áq@L´ÔÏŠ½a@µg@´mŠß@éí†í@Ý�Ë@áq@L�bqýq@éèuë@Ý�Ë@áq@@Ý	jÓdÏ@éí†îi

@@@æb	Ø½a@µg@É	u‰@óny@bàç…‰@áq@êbÐÓ@µg@bàèi@kç‡@áq@é+c‰@â†Ô¶@c†i@LŠi…cë@bàèi
@é	îÜu‰@Ý�Ë@áq@Léäß@c†i@ðˆÛaC@N@ò	íaë‰@¿ë@ZD@@@@@týr	i@�b	qýq@Õ	’än+aë@œà	š·

õbß@åß@pbÏŠËC@òíaë‰@¿ë@LD@�b	qýq@ÙÛ‡@ÝÈÏ@ñ†yaë@đÑ×@åß@Õ’än+aë@œàšßC@L
ÞbÓë@ZDi…cë@bàèi@ÝjÓdÏ@é+c‰@|�ß´jÈØÛa@µg@éîÜu‰@Ý�Ë@áq@Lñ†yaë@ñŠß@ŠC@¿ë@L
òíaë‰@ZDñ†yaë@òÏŠË@åß@paŠß@týq@Šrän+aë@œàšàÏCN@IaÛáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

گرفت؟ آبي براي وضو گرفتن خواست، ابتـدا   چگونه وضو مي � اهللارسول «
سپس سه بار آب در دهـان  . آب را بر دست راستش دو بار ريخت، و آن را شست

، و سه بار هم آب را در بيني كرده و آن را شسـت، بـدنبال آن   كرده و آن را شست
صورتش را سه بار شست، و بعد دستانش را تا آرنجها سه بار شست، و سـرش را  

دستهايش مسح كرد، از جلوي سر به عقب، و از عقب به جلو آنها را ) كف(هم با 
آنهـا را   از جلوي سرش شروع كرد، تا پشت سرش آنها را ادامه داد، سـپس . كشيد

كشاند، تا به همان مكان اولي كه آغاز كرده بود رسـيد، در پايـان هـم پاهـايش را     
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  . »شست
ـ «: در روايتي آمده است اش را شسـت، و آب را   ىبا سه كفه آب، دهانش و بين

  .»در آنها گرداند
ـ    «: همچنين در روايتي ديگر آمده است اش را  ىبا يـك كـف آب، دهـان و بين

  . »ه بار تكرار كردشست، و اين عمل را س
سرش را مسح كرد، و يك بار از جلو به عقب، «: و در روايت ديگر آمده است

) هـا  گهـا، شـتالن   بكعـ (تـا قوزكهـا   را و از عقب به جلو آورد، و سپس دو پايش 
  . »شست

بـا يـك كـف دسـت آب، سـه بـار آب در       «: و سرانجام در روايتي آمده است
  . »تاش كرده و آنها را شس ىدهانش و بين

  .، مذي، ودي و غيره)اي گازهاي روده(، مدفوع، باد )بول(مانند ادرار ) 1(
مانند خون ريزي زياد، استفراغ زياد، ولـي چنانچـه مقـدار آن كـم باشـد      ) 2(

است كه خونريزى و استفراغ زيـاد وضـو را باطـل    اشكالي ندارد، اين رأي مذهب 
لي بر اين امر وجود نـدارد، در  د، زيرا دليكن ، ولي در قول صحيح باطل نميكند مى

ا و جهادها در حاليكه خون از بدنشان جاري بـود  ه گدر جن �صورتيكه صحابه 
  .خواندند نماز مي
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  .حايل يعني هر چيزي كه از تماس مستقيم دو چيز مانع شود) 1(
  .تفاوتي ندارد كه آلت تناسلي خود شخص باشد يا فردي ديگر) 2(
D@âì§@åß@d™ìnãc@:پرسيد �دي از رسول اهللا در حديثي آمده است كه مر) 3(

ÞbÓ@_áäÌÛa@ZÞbÓ@Ld™ìnm@ü@o÷‘@ægë@d™ìm@o÷‘@æg@Z@@@@@_Ý	i⁄a@âì	§@å	ß@d	™ìnãc
ÞbÓ@ZÝi⁄a@âì§@åß@d™ìm@áÈãC@NIáÜ�ßHN  

اگـر  : فرمـود  �آيا با خوردن گوشت گوسـفند، بايـد وضـو بگيـرم؟ ايشـان      «
يا با خوردن گوشـت شـتر   آ: خواستي وضو بگير، و اگر خواستي وضو نگير، گفت

  .با خوردن گوشت شتر وضو بگير: فرمود �وضو بگيرم؟ ايشان 
  .اما با خوردن آب گوشت شتر، يا شير آن الزم نيست كه وضو گرفته شود
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)1 (���4 :  
ä×@ægë	™Šß@án	ÜÇ@ëc@ó	ó@@@@�: فرمايـد  سوره نساء مي 43خداوند متعال در آيه 

a@án�ßüëc@ÁöbÌÛa@åß@áØäß@†yc@õbu@ëc@ŠÐ+@@�a†îÈ	•@aìààînÏ@Ćõbß@aë†£@áÜÏ@õb�äÛ
�a‰ìÐË@�aìÐÇ@æb×@)a@Şæg@áØí†ícë@áØçìuìi@aìz�ßbÏ@�bjîP�N@ @

يـد، يـا آنكـه يكـي از شـما از قضـاي       بوداگر چنانچه بيمار، يا در مسـافرت  «
حاجت آمده باشد، يا با زنانتان همبستر شده و جماع كرده باشـيد، و بـراي غسـل    
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تيمم كنيد، بدينصورت كه دسـتهاي خـود   ) صعيد(پاكي  كردن آبي نيافتيد، با خاك
را بر خاك پاك زده و صورت و دسـتهايتان را مسـح كنيـد، و ايـن را بدانيـد كـه       

  . »خداوند يكتا بسيار با گذشت و با تسامح و بسيار بخشنده و آمرزنده است
���4 ;F��FG � H�� :  

خاك  صعيد،(مين گويد، سپس با كف دستانش به ز مي» بسم اهللا«شخص ابتدا 
، و بـدنبال آن كـف دسـتهايش را بـه     كند ميدستانش را فوت زند، و بعد  مي) پاك

مالد، و با كف دست چپ، به پشت دست راسـت، و بـا كـف دسـت      صورتش مي
  .مالد راست، به پشت دست چپش مي

D@bãc@ŠÐ+@¿@bČä×@bČãc@Š×ˆm@bßc: گفت �به عمر فاروق  �روزي عمار بن ياسر 
bßdÏ@Loãcë@@@@@@1ä	ÜÛ@Ù	Û‡@pŠ×ˆ	Ï@LŽoîÜ	–Ï@ŽoØÈànÏ@bãc@bßcë@LğÝ–Žm@áÜÏ@oãc�@L
@1äÛa@ÞbÔÏ�@ZaˆØç@ÙîÐØí@æb×@bàŞãg@Z@1äÛa@lŠšÏ�@@bàèîÏ@ƒÐãë@T‰þa@éîÐØi

éîÐ×ë@éèuë@bàèi@|�ß@áqC @NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

بـه سـب   (آيد كه من با تو در سفر بوديم، و تو نمـاز نخوانـدي    آيا يادت مي«
را از ايـن   �و نماز خواندم، و زمانيكه پيامبر  تيدماما من در خاك غل، )نبودن آب

دادي بـراي   اگر اين عمل را انجـام مـي  : فرمود �ماجرا با خبر ساختم، پيامبر خدا 
كفهاي دستشان را بـر زمـين زده و    �سپس ايشان . كرد نماز خواندنت كفايت مي

ت، و دستهايشان را تـا مـچ   ، بعد با كف دستها، صور)فوت كردند(در آنها دميدند 
  .مسح كردند

�!� IE�� #��� ���4 #8 �� �� ;/E��1 :  

‰+‰@Şæc�@@ôc	D@@)a@Þì@:در حديث آمده است كه. ـ در دسترس نبودن آب  1
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ÞbÔÏ@LČÝ–Ží@\@�üŒnÈß@�ýu‰@ZÞbÔÏ@LâìÔÛa@¿@ï�Ü–m@æc@ÙÈäß@bß@æýÏ@bí@Z@@Þì	+‰@bí
@1äÛa@ÞbÔÏ@Lbß@üë@Lòibäu@7nib•c@)a�@Z@@@Ù	îÐØí@é	ŞãhÏ@†îÈ	–Ûbi@ÙîÜÇCN@IÛa@@ð‰b	‚j

áÜ�ßëHN  

خوانـد، در   مردي را ديد كه از جماعت كناره گرفته و نماز نمي � اهللارسول «
خـواني؟   چه چيزي باعث شده كه تو با مردم نماز نمي! فالني: نتيجه به او فرمودند

اي نمـاز  بر(ام  اي رسول خدا جنُب شده: ؟ پاسخ داد)كني در جماعت شركت نمي(
از خـاك  : فرمـود  �پيـامبر  . باشـد  و آبي هم موجود نمـي ) باشم خواندم پاك نمي

  .استفاده كن، همان براي تو كافي است) براي تيمم(
اي هـم بـراي گـرم كـردن آن وجـود       ـ اگر آب به شدت سرد بود، و وسيله  2
@Şãc	ÈŽi@é	Ë@¿@s	+ý�Ûa@pa‡@ñëŒ	D@@@@Ý@:كه كند عاص روايت ميالعمرو بن . نداشت
ÞbÓ@Z@@o	ààînÏ@LÙÜçc@æc@oÜ�nËa@æg@oÔÐ‘dÏ@…½Ûa@ñ†í†‘@ñ…‰bi@òÜîÛ@¿@oàÜnya

@Þì+ŠÛa@óÜÇ@bäß†Ó@bČàÜÏ@L|j–Ûa@ñý•@ïibz•di@oîÜ•@áq�@@@@@LÙ	Û‡@é	Û@aëŠ	×‡
ÞbÔÏ@Z_käu@oãcë@Ùibz•di@floî�Ü•@AoÜÔÏ@ZµbÈm@)a@ÞìÓ@pŠ×‡@Z�@@aì	ÜnÔm@üë

�bàîy‰@áØi@æb×@)a@Şæg@áØ�Ðãc�@@N}@õb�äÛaRY{L@@@@@)a@Þì	+‰@Ùz	šÏ@LoîÜ	•@áq�@
�b÷î‘@ÝÔí@\ëC@N}…ëa…ìicë@†»cë@ð‰b‚jÛa{C N@ @

در : گويـد  مي ،براي غزوه ذات السالسل فرستاده شده بود) عاصالعمرو بن («
شبي بسيار سرد احتالم شدم، و بخاطر مراعات احوالم و ترس از اينكه مبادا هالك 

خواندم، زمانيكه به نزد رسـول خـدا   شوم تيمم كردم، سپس با يارانم نماز صبح را 
يارانـت نمـاز    اب: فرمودند �، ايشان مآمديم، ماجرا را براي ايشان تعريف كرد �
به ياد سخن پروردگار مهربان افتادم كـه  : گفتم! دي در حالي كه جنُب بودي؟خوان
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خودتان را به كشتن ندهيد، و نابود نكنيد، زيرا خداوند يكتـا بـر شـما    «: فرمايد مي
بعـد از  . (و نمـاز خوانـدم  ) تيمم كردم(، بدين خاطر »سيار مهربان و دلسوز استب

  .خنديد و چيزي نفرمودند �رسول خدا ) اين سخنانم
 �عـاص  الدليلـي بـر تأييـد عمـل عمـرو بـن        �اين رفتار و سكوت پيامبر 

  .باشد مي
ـ اگر آب چنان كم باشد كه براي نوشيدن خود و مصرف حيواناتمان بـه آن    3

  .تياج داشته باشيماح
�.� ;� 0'�$ �� ���4 �� �J�8 :  

در حـديث آمـده اسـت    . ـ اگر استطاعت و توان استفاده از آب را پيدا كرد   1
D@@@@@@@@é	Č�ßdÏ@Lõb	½a@p†	uë@a‡h	Ï@L´ä	+@Š	’Ç@µg@ì	Ûë@LáÜ�½a@õì™ë@kîİÛa@†îÈ–Ûa

�e@ÙÛ‡@ŞæhÏ@LÚ†ÜuCN@Ic@L†»Ûa@Lðˆßicë@…ëa…ìiÛaïöb�äHN  

توانـد بـا آن وضـو     اي براي وضوي هر مسلمان است كه مي خاك پاك وسيله«
ى با آن ، اما اگر آب يافت)و آبي نيابد(بگيرد، هر چند اين عمل تا ده سال ادامه يابد 

  .»زيرا آن برايت بهتر است حمام كن
شـود، تـيمم را نيـز     آن مي كردن ـ هر آنچه كه سبب شكستن وضو و باطل  2

  .باشد م به جاي آب ميكند، زيرا در واقع تيم باطل مي
  چيست؟» صعيد«

خداونـد  . شـود  بر روي زمين بوده و پاك باشد، صعيد گفته مـي كه هر چيزي 
داند كه انسانها در سفرهايشان، سـرزمينهاي شـني،    حكيم بهتر از هر كس ديگر مي

پيمايند، بنابراين چيزي ديگر را براي تيمم صحيح ندانسـته   سنگي و يا خاكي را مي
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  .ابسته به زمين و روي آن باشدمگر آنچه و
گويند كه حتماً بايد تيمم بر روي خـاك   شود كه گروهي از مردم مي گاهي مي

صورت گيرد، و آن خاك هم بايد غبار داشته باشد، و چنانچـه زمينـي شـني بـود،     
تيمم بر آن جايز نيست، و مواردي شبيه اين كه هيچ دليل و برهاني بر اين سـخنها  

  .وجود ندارد
0�K:   

  : گرداند آنچه كه غسل كردن را واجب مي
ـ خروج مني با شهوت، خواه در حالت خـواب باشـد يـا در بيـداري، ايـن        1

، سوره مائده 6خداوند متعال در آيه . مورد در ارتباط با مردان و زنان تفاوتي ندارد
و اگر جنب بوديد غسـل كـرده و خـود را    « �aëŠèPbÏ@�bjäu@ánä×@ægë�N :فرمايد مي
  . »كنيد پاك

í@A@Şæg	+‰@b	DoÛbÓ@áîÜ+@âc@Şæc@Z@@)a@Þì: آمده است كه �م سلمه أدر حديث 
@Þb	Ó@_oàÜnya@a‡g@Ý�ÌÛa@ñcŠ½a@óÜÇ@ÝèÏ@LÕ§a@åß@ïîzn�í@ü@)a@Z@@pc‰@a‡g@á	Èã

òàÜ+@âc@oÛbÔÏ@Lõb½a@Z_ñcŠ½a@áÜn¤@flëc@AÞbÔÏ@Z@@@@bç†	Ûë@bèèj	’í@áj	Ï@LÚa†	í@oiŠmC N@
IaÛáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

كند، آيا بر  خداوند از بيان حق شرم و حيا نمي! اي رسول خدا: گفت م سليمأ«
بلـه، بـه   : فرمـود  �گردد؟ ايشـان   شوند غسل واجب مي زنان آنگاه كه احتالم مي

آيا زنـان هـم احـتالم    : ام سلمه گفت. آب را از شرمگاه ببينند) خروج(شرط آنكه 
د به تو خير دهد ـ ايـن   خداون. (ددستهايت آلوده گرد: فرمود �ايشان ! شوند؟ مي

پـس  ) تواند نفـرين باشـد و هـم دعـاي خيـر      ضرب المثلي عربي است كه هم مي
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  .شود چگونه فرزندش، شبيه خودش مي
اين روايت نشان دهنده آن است كه فرزند از تركيب اسپرم مـرد، بـا تخمـك    (

  ).دهد آيد، و به صراحت از وراثتهاي ژنتيكي خبر مي زن پديد مي
D @a‡g@:فرمـوده اسـت   � اهللارسـول  . ختنه زن و مرد بـه هـم   ـ رسيدن محل  2

Ý�ÌÛa@kuë@†ÔÏ@bç†èu@áq@Éi‰þa@bèjÈ‘@´i@�ÜuC@NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

قـرار گيـرد، و بـا او آميـزش نمايـد، غسـل       ) زن(هرگاه مرد در ميان رانهاي «
  .»گردد واجب مي

ده آمـ  �در حديث قيس بن عاصـم  . شود ـ هنگامي كه كافري مسلمان مي  3
و @@@@�ä	D@1äÛa@êŠßdÏ@áÜ+c@éŞãc�@‰†+ë@õb¶@Ý�nÌí@æcCN@Ic@…ëa…ìic@L†»Ûa@LðˆßiÛa@ïöb@:است كه

  HHHHNديگران

بـه او دسـتور داد    �هنگامي كه اسالم را پذيرفت و مسلمان شد، پيامبر خدا «
  .»تا با آب و برگ درخت سدر غسل كند

): زايمـان  بعـد از (و خـون نفـاس   ) عادت ماهانه(ـ قطع شدن خون حيض   4
�íë	Ç@ÙãìÜ÷	Àa@å	Ó@œî	ç@Ý	ô‡c@ì@@@@@@�: فرمايـد  خداوند متعال در اين ارتباط مي

@sîy@åß@åçìmbÏ@æŠèİm@a‡hÏ@æŠèİí@óny@åçìiŠÔm@üë@œîÀa@¿@õb�äÛa@aìÛŒnÇbÏ
åíŠèİn½a@k°ë@´iaìnÛa@k°@)a@Şæg@)a@á×Šßc�@NIÛa@éíe@LêŠÔjRRRHN  

و (پرسـند   و احكام آن مي) عادت زنانه( از تو در ارتباط با حيض) اي پيامبر(«
به عـالوه  (اين امر زيان بار و رنج آور است : ، بگو)از آميزش با زنان در اين حالت

، بنابراين در زمان حيض و قاعدگي از آميـزش بـا آنـان كنـاره     )بر نافرماني از خدا
 ، تـا آنكـه پـاك شـوند،    )آميـزش نكنيـد  (گيري نماييد، و به ايشان نزديك نشـويد  
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بنابراين هنگامي كه پاك شده و طهارت يافتند، از همان مسيري كه خداوند به شما 
، بـه  )راه طبيعي زناشويي براي حفظ نسـل (فرمان داده است با آنان آميزش نماييد 
دارنـد، دوسـت    كننـد و خـود را پـاك مـي     يقين خداوند متعال آناني كه توبـه مـي  

  .»دارد مي
� �Ï	èİm@a‡h	æŠ@@�: د حكيم است كه فرمودهشاهد ما در اينجا اين سخن خداون

  .»هرگاه خون حيض يا نفاس قطع شد و غسل كردند «: يعني
àPbÏ@Şæc	äi@ò	ic@o	jy@ï	ãb×@“î	D@@@@@@o: كـه  اند بخاري ومسلم در حديثي آورده

@1äÛa@oÛd�Ï@LTbzn�m�@ÞbÓ@Z@@@@ò	šî§a@o	ÜjÓc@a‡h	Ï@Lòšî§bi@�îÛë@ÖŠÇ@ÙÛ‡
@ïÜ�ËbÏ@LpŠi…c@a‡gë@Lñý–Ûa@čÙäÇ@ïÇ†Ïï�Ü•ë@â†Ûa@čÙäÇCN  

) خون روشي غير از حيض و نفاس(فاطمه دختر ابوحبش مبتال به استحاضه «
. پرسـيد  �در نتيجه درباره احكام آن از پيامبر ) نامند آن را خون فاسد نيز مي(بود 

باشد، پـس هرگـاه    رگي است، و خون حيض نمي) گي پاره(آن : فرمودند �ايشان 
نـدن را رهـا كـن، و زمانيكـه ايـن حالـت پايـان        حالت حيض پديد آمد، نماز خوا

  .»يابد، خون را از خودت بشوي و غسل كن، و نماز بخوان مي
  .بعد از آنكه خون نفاس پايان يافت واجب است كه زن غسل نمايد

بـا كفـار   ) جهـاد (ميرد، به شرط آنكه در ميدان جنگ  ـ آنگاه كه مسلمان مي  5
نقـل   �در حـديثي از ام عطيـه   . ودكشته نشده باشد، واجب است غسـل داده شـ  

D@)a@Þì+‰@bäîÜÇ@Ýe…�@ÞbÔÏ@énäia@oîÏìm@´y@Z@ëc@�bqýq@bèäÜ�Ëa@:ده است كهـش
@�b÷î‘@ëc@�a‰ìÏb×@ñŠeŁa@¿@åÜÈuaë@‰†+ë@õb¶@ÙÛ‡@³íc‰@æg@ÙÛ‡@åß@Šr×c@ëc@�b�¼

ÞbÔÏ@êìÔy@bãbİÇdÏ@êbã‡e@bäËŠÏ@bČàÜÏ@L7ã‡fÏ@³ËŠÏ@a‡hÏ@L‰ìÏb×@åß@Z@èãŠÈ	‘c@@Lêb	íg@b
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ê‰a‹g@7ÈmC N@IaÛáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

وفـات يافـت نزدمـان آمـده و     ) زينـب (هنگامي كه دخترشـان   � اهللارسول «
او را سه بار، يا پنج بار، يا بيشتر از آن، اگر ضرورت يافت، با آب و سدر : فرمودند
 زماني كه كارتـان تمـام   و در آخر هم كافور يا اندكي از آن را قرار بدهيد،بشوييد، 

شد مرا خبر دهيد، بعد از اتمام كار، ايشان راخبر داديم، پس جامه خويش را به ما 
  . »)بپوشانيد(او را در اين جامه بپيچيد : دادند وگفتند

yc@õbu@a‡g	D@@á×†@:فرمايد مي �ـ غسل كردن در روز جمعه، زيرا رسول اهللا   6
Ý�nÌîÜÏ@òÈà¦aCN@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN@ @

  .»غسل نمايد) قبل از آن(آيد  نماز جمعه مي هرگاه، يكي از شما براي«
: روايـت كردنـد كـه    �خـدري  البخاري ومسلم در حديثي ديگر از ابوسعيد 

D@)a@Þì+‰@óÜÇ@†è‘c�@ÞbÓ@Z@@@@@@æcë@áÜn	ª@Ý	×@ó	ÜÇ@k	uaë@ò	Èà¦a@âìí@Ý�ÌÛa
†uë@æg@�bjîP@�¹@æcë@³�íC N  

بـر هـر   غسل كـردن در روز جمعـه   : فرمود � اهللادهم كه رسول  گواهي مي«
  .»برسد واجب است) احتالم(مسلماني كه به سن بلوغ 

بيشتر دانشمندان بر اين رأي هسـتند كـه غسـل كـردن در روز جمعـه سـنت       
موكده است، اما مطابق با احاديث صحيح، غسل كردن در روز جمعـه از واجبـات   

  .گونه كه در حديث قبلي ذكر شد æباشد، هما مي
اين حديث داراي ظـروف و مناسـب   : گويد مي :اما شيخ االسالم ابن تيميه 

كه از مسجد دور ) يكي از محلهاي مدينه(عوالي الباشد، زماني كه اهالي  خاصي مي
رسـيد،   آمدند، بوي بدي از آنـان بـه مشـام مـي     بودند براي خواندن نماز جمعه مي
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  .اين حديث را بيان داشتند �بدين سبب رسول اهللا 
س بدنش كثيف بوده و بـوي بـدي از آن   هر ك: رأي وسط و ميانه آن است كه

شود، واجب است كه غسل نمايد، اما اگر بدنش كثيـف نبـوده و بـوي     اعد ميصمت
  .رسيد، براي وي سنت تأكيدي است كه غسل نمايد بد از آن به مشام نمي

حديث ديگري در ارتباط با واجب بودن غسـل جمعـه، امـام بخـاري و امـام      
گـواهي و  : گويـد  ايـت كـرده انـد كـه وي مـي     مسلم از عمروبن سليم انصاري رو

�ÌÛa	a@Þì+‰@óÜÇ@†è‘c�@ÞbÓ@Z@@Ý(@@:خدري گفتالدهم كه ابوسعيد  شهادت مي
@@ëŠ	àÇ@Þb	Ó@L†uë@æg@�bjîP@�¹@æcë@³�í@æcë@áÜnª@Ý×@óÜÇ@kuaë@òÈà¦a@âìí@Z
ü@âc@ìç@kuaëc@LáÜÇc@)bÏ@LkîİÛaë@æbän+üa@bßc@Lkuaë@éŞãc@†è‘dÏ@Ý�ÌÛa@bßcC N  

غسل روز جمعه بـر هـر   : فرمود �دهم كه رسول خدا  اهي و شهادت ميگو«
مسلمان بالغ كه به سن احتالم رسيده است واجب است، و اينكه مسـواك بزنـد و   

  .اگر عطر يافت، خودش را معطر بسازد
دهـم كـه واجـب اسـت، ولـي در       اما درباره غسل شهادت مي: گويد عمرو مي

  .»دانم، آيا واجب است يا نه؟ شخص نمي ارتباط با مسواك زدن و معطر ساختن
Şæc@@lbİ¨a@åi@ŠàÇ�@@áöbÓ@ìç@bàäîi@:آمده است كه �در حديثي از ابن عمر 

@@@@1ä	Ûa@lbz	•c@å	ß@´Ûëþa@åíŠubè½a@åß@Ýu‰@Ýe…@‡g@òÈà¦a@âìí@òjİ¨a@¿�@
ŠàÇ@êa…bäÏ@ZÞbÓ@_êˆç@òÇb+@òíc@Z@@@@@o	ÈD@ó	ny@ï	Üçc@µg@k	ÜÔãc@áÜÏ@oÜÌ‘@ïãg
ÜÏ@Låí‡dnÛaÞbÔÏ@Lpd™ìm@æc@…‹c@á@Z�bšíc@õì™ìÛaë @@@@)a@Þì	+‰@Şæc@o	àÜÇ@†	Ó@ë@_

�@Ý�ÌÛbi@Šßdí@æb×CN IÛa@ð‰b‚jëáÜ�ßHN@ @
هنگام خواندن خطبه روز جمعه ايسـتاده بـود كـه ناگـاه      �عمر بن خطاب «
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او را صـدا   �وارد مسجد شـد، عمـر    �يكي از مهاجرين و اصحاب اوليه پيامبر 
آن صحابي ) اي؟ اي و دير آمده چرا تأخير كرده(ست؟ اآلن چه ساعتي ا: زد و گفت
ام نرفته بودم كه يكدفعه صـداي   و هنوز به خانه مگرفتار و مشغول بود: جواب داد

فقط وضو گرفتي؟ حال : گفت �اذان را شنيدم، و تنها توانستم وضو بگيرم، عمر 
  . »استبه غسل كردن در روز جمعه فرمان داده  � اهللاداني كه رسول  آنكه مي

همـان  (داستان عمر و عثمان : كند كه ابن منذر از اسحاق بن راهويه روايت مي
بـر  ) وي را در خطبه جمعه خطاب كـرده و صـدا زد   �صحابي مهاجري كه عمر 

خطبـه   �بينـيم كـه عمـر     واجب بودن غسل جمعه داللت صريح دارد، زيـرا مـي  
) �عثمـان  ( خواندن را قطع كرده و بـه صـحبت و سـخن گفـتن بـا آن صـحابي      

دهد، بنابراين اگـر غسـل كـردن     پردازد و وي را مورد عتاب و سرزنش قرار مي مي
بـه   ،كرد كه خطبه خوانـدن را تـرك كـرده    المسلمين چنين نمي ى مباح بود، خليفه

  .ختمناقشه با وي پردا
�!� �.! #��� 0�K �� *����� :  

ـ  اي را مي ـ كسي كه مرده  1 ـ ـشوي ت اسـت ،  ـراي وي غسـل كـردن سنـ   ـد، ب
Û	ÜÇ@�î	�Ë@¿@áØî	îß@Ý	�Ë@áØn	D@@@@@@a‡g@Ý@:فرمايد در اين ارتباط مي � اهللارسول 

áØí†íc@aìÜ�Ìm@æc@áØj�zÏ@L�väi@�îÛ@áØnîß@ŞæhÏ@êìànÜČ�ËC N@I§aë@á×bÛaïÔèîjHN  

شـود،   دهيد، بر شما غسل كـردن واجـب نمـي    آنگاه كه مرده تان را غسل مي«
ت، و همـين مقداركـه دسـتهايتان را    نجـس نيسـ  ) مسلمانان(براستي كه مرده شما 
  . »بشوييد كافي است

سائب بن يزيـد روايـت   الدر حديثي از عمرو بن  :ـ غسل كردن در روز عيد  2
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  Dåí†îÈÜÛ@æý�nÌí@bãb×@bàèŞãcC @NIc@ÑîÛdm@åí†îÈÛa@âbØyÛaïibíŠÐHNاست كه 
   .»كردند غسل مي) عيد قربان و عيد فطر(آنها در عيدها «

  .كردند ست كه در روز عيد غسل مياين مطلب ثابت ا
ـ غسل كردن هنگام پوشيدن احرام در حج تمتع و عمره و هنگامي كه وارد   3

�nÌí@æc@òä�Ûa@åß@Şæg	°@æc@…a‰c@a‡g@Ý	D@@@âŠ: در حديث آمده است كه. شود مكه مي
òØß@Ýe†í@æc@…a‰c@a‡gëC N@I§aë@á×bÛa7İÓ‰a†NH  

حرام ببندد، يا آنگاه كه بخواهـد  از موارد سنت آن است كه هر كس بخواهد ا«
  . »وارد مكه شود، غسل نمايد

نقل شده  �ـ غسل كردن هنگام داخل شدن به مكه، در حديثي از ابن عمر   4
i@pbi@�üg@òØß@Ýe†í@ü@æb×@éŞãc	P@ðˆ	ny@ôì	–í@ó	�nÌíë@|j	q@Ý	D@@@@@@@á: است كه

@1äÛa@åÇ@Š×ˆíë@L�a‰bèã@òØß@Ýe†í�@éÜÈÏ@éŞãcC N@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jNH  

) ذي طوى(شد مگر آنكه شب در  به شهر مكه وارد نمي �عبد اهللا بن عمر «
شـد، و   كـرد، و سـپس در روز وارد مكـه مـي     گذراند، و هنگام صبح غسل مـي  مي

  . »كرد چنين مي �كرد كه پيامبر  يادآوري مي
غير از مواردي كه ذكر شد، غسل كردن در روز عرفه، غسل كردن كسي كه از 

باشـد،   وش آمده، و همچنين براي زني كه مبتال به استحاضه مـي هوش رفته و به ه
  .براي هر وعده نمازش غسل كردن سنت است

 �L���M 0�K ;F��FG�:  

روايـت   �امام بخاري و امام مسلم در حديثي كـه از ام المـؤمنين از عايشـه    
×	Ûa@Şæc�@@@a‡g@æb	D@@1ä@:كننـد  را چنين نقـل مـي   �كنند، چگونگي غسل پيامبر  مي
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nËa@@@éÈib	•c@Ýe†	í@áq@ñý–ÜÛ@d™ìní@bà×@d™ìní@áq@éí†í@Ý�ÌÏ@c†i@òibä¦a@åß@Ý�
@@@œî	Ðí@á	q@éí†îi@ÒŠË@týq@é+c‰@óÜÇ@k–í@áq@ŠÈ’Ûa@Þì•c@bèi@ÝÜ‚îÏ@õb½a@¿

éÜ×@ê†Üu@óÜÇ@õb½aC N  
شسـت سـپس    كرد، ابتدا دستهايش را مي آنگاه كه غسل جنابت مي �پيامبر «

گرفـت، وضـو گرفتـه، و بعـد از آن      و مـي همانگونه كه براي نمـاز خوانـدن وضـ   
سه  ى هبه انداز كرد، و انگشتانش را در آب فرو برده و با آنها موهايش را خالل مي

ريخـت، و سـرانجام آب را بـه تمـامي پوسـت       دست، آب بر روي سرش مي كف
  . »رساند بدنش مي

چگـونگي   � همچنين بخاري ومسلم در حديثي ديگر از ام المؤمنين ميمونه
  .كند را چنين نقل مي � اهللاكيفيت غسل كردن رسول و 

D@)a@Þì+‰@d™ìm�@@@@@éib	•c@b	ßë@é	uŠÏ@Ý�Ëë@LéîÜu‰@�Ë@Lñý–ÜÛ@êõì™ë
òibä¦a@åß@òÜ�Ë@êˆç@LbàèÜ�ÌÏ@éîÜu‰@ó−@áq@Lõb½a@éîÜÇ@TbÏc@áq@Lô‡þa@åßC N@ @

گرفت، وضو گرفت، جز آنكه پاهايش را  همانگونه كه وضو مي � اهللارسول «
و شرمگاهش را شست و از آنچه كه بر آن رسيده بود پاك نمـود، سـپس    نشست،

اين همان روش . آب را به تمام بدن رساند، و سرانجام پاها را كنار كشيد و شست
  .»باشد غسل از جنابت مي

í	èíc@b	Ûa@b	äße@åíˆ	aì@@@@@�@:فرمايـد  ، سوره توبه مي119خداوند متعال در آيه ) 1(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

8 
����� ��	
� ��  

                                                                                                                            

´Ó…b–Ûa@Éß@aìãì×ë@)a@aìÔma�N  
ايد، از خداوند يكتا بترسيد، و تقواي الهي را پيشـه   اي كساني كه ايمان آورده«

و همـراه و همگـام بـا    ) و از دروغگويان و فريبكاران پرهيز كرده(خويش سازيد، 
  . »راستگويان و راست كرداران باشيد

èí@Ö†–Ûa@ŞæhÏ@Ö†–Ûbi@áØîÜÇ	Ûa@µg@ð†	D@@@Şægë@½: فرموده است �رسول اهللا 
½Ûa@@)a@†	äÇ@knØí@óny@Ö†–Ûa@ôŠzníë@Ö†–í@ÝuŠÛa@ÞaŒí@bßë@òČä¦a@µg@ð†èí@

�bÔí†•@N@‰bäÛa@µg@ð†èí@‰ìvÐÛa@Şægë@‰ìvÐÛa@µg@ð†èí@lˆØÛa@ŞæhÏ@lˆØÛaë@á×bígë
�biˆ×@)a@†äÇ@knØí@óny@lˆØÛa@ôŠzníë@lˆØí@ÝuŠÛa@ÞaŒí@bßëC N@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

قت چنگ بزنيد، به تحقيق كه صـداقت  به راستگويي و راست كرداري و صدا«
سازد، و نيكي و بِرّ بـه سـوي بهشـت رهنمـون      و راستي به بِرّ و نيكي رهنمود مي

باشـد، و در   گويـد و بـدنبال راسـتي مـي     و هر فرد كه همچنان راست مي. سازد مي
نمايد، تا آنكه نزد خدا از گروه راستگويان و صادقان  مسير آن تالش و كوشش مي

از دروغگويي و فريبكاري بپرهيزيد و دوري نماييد، زيرا دروغ . گردد محسوب مي
سازد، و فجور و زشـتي بـه سـوي آتـش      به سوي كارهاي بد و زشت رهنمون مي

گويـد و در مسـير آن    سازد، و هـر فـرد كـه همچنـان دروغ مـي      جهنم رهنمون مي
غگويـان و  نمايد، تا آنكه نزد خداوند متعال از گـروه درو  حركت كرده و تالش مي
  . »گردد فريبكاران محسوب مي
  Dòjí‰@lˆØÛaë@òäîãdàP@Ö†–ÛaC N@IÛaðˆßiHN :فرمايد مي � اهللاهمچنين رسول 

باشـد، و دروغ و فريبكـاري،    صداقت و راستي، سبب آرامش و اطمينـان مـي  «
  . »باشد عامل شك و دو دلي مي
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رسـول  . باشـد  هاي نفاق مـي  زيرا خيانت كردن در امانت از عالئم و نشانه) 1(
  D@týq@ÕÏbä½a@òíe…@æbe@å·úa@a‡gëCN@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN: فرموده است � خدا

و آنگـاه كـه امـين قـرار گيـرد خيانـت        …باشـد   منافق داراي سه نشانه مـي «
  .»كند مي

  Do÷‘@bß@Éä•bÏ@|n�m@\@a‡gC N@IÛað‰b‚jHN@:فرموده است � اهللارسول ) 2(
  . »خواهي انجام بده اگر شرم و حيا نكردي، هر چه مي«
براستي كه شجاعت سزاوار مسلمان است، زيرا مسلمان آنگـاه كـه سـخن    ) 3(

سـازد ديگـر از هـيچ كـس و هـيچ چيـز غيـر از اهللا         حق را بـر زبـان جـاري مـي    
  .هراسد نمي
 � اهللاهاي منافق است كه رسـول   وفا نكردن به عهد و پنهان نيز از نشانه) 4(

  .را بر شمرده است در عالئم سه گانه منافق آنها
@D…@ÑÜea@†Ç@ë@a‡aC @NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jNH@ @
  . »كند منافق هر گاه وعده دهد به آن عمل نكرده و خالف مي …« 
bi@åßûí@æb×@åß(@eŁa@âìîÛaë	ØîÜÏ@Š	D@@@âŠ: فرمايد چنين مي � اهللارسول ) 5(
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éÐî™C @NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jNH  

د بايد مهمانش را اكـرام  ايمان آور) قيامت(هر كس كه به خدا و روز آخرت «
  .نمايد و از وي به خوبي پذيرايي كند

بر مسلمان واجب اسـت كـه از حـرام پرهيـز و دوري كنـد، حـال ديگـر        ) 1(
خواهد باشد، حتي از آن مواردي هـم كـه    تفاوتي ندارد كه آن حرام چه چيزي مي

هـر آن  نسبت به آنها شك و ترديد دارد بايد پرهيز نمايد، و بـر وي الزم اسـت از   
در اينمـورد   �رسـول اهللا  . چيزي كه خداوند حالل ساخته بهـره ببـرد و بخـورد   

Èm@)a@Şæg	îP@µb	jÔí@ü@k	jîP@�üg@Ý	Èm@)a@Şægë@L�b	ßc@µb	D@@@@@@@Š@:چنين فرمـوده اسـت  
µbÈm@ÞbÔÏ@L´Ü+Š½a@éi@Šßc@b¶@L´äßû½a@Z�@aìÜàÇaë@pbjîİÛa@åß@aìÜ×@Ý+ŠÛa@bèíc@bí

�b§b•�@N}@@æì	äßû½aUQN{@µbÈm@ÞbÓë@Z�@@@á×b	äÓ‹‰@b	ß@pbjîP@åß@aìÜ×@aìäße@åíˆÛa@bèíc@bí
æë†jÈm@êbíg@ánä×@æg@)@aëŠØ‘aë�@N}@@ñŠ	ÔjÛaQWR{@@sÈ‘c@LŠÐ�Ûa@Ýîİí@LÝuŠÛa@Š×‡@áq

õbà�Ûa@µg@éí†í@†¹@L½Ëc@Z@@@é	�jÜßë@LâaŠ	y@éiŠ’ßë@LâaŠy@éàÈİßë@Ll‰@bí@l‰@bí
ÙÛˆÛ@lbvn�í@óČãdÏ@LâaŠ§bi@ðˆËë@LâaŠyCN@I�ßáÜNH  

پـذيرد، همانـا    براستي كه خداوند پاك اسـت، و جـز پـاك را نمـي    ! اي مردم«
دهد، خداوند  پروردگار مؤمنان را به آنچه كه فرستادگانش را فرمان داده، فرمان مي

اي پيامبران، از غذاهاي پاكيزه و حالل بخوريـد، و عمـل صـالح    : (فرمايد متعال مي
: فرمايد همچنين مي) دهيد آگاهي كامل دارم ميانجام دهيد، همانا به آنچه كه انجام 

ايـم بخوريـد، و    ايد از طعامهاي پاكي كه روزيتان كـرده  اي كساني كه ايمان آورده(
سـپس  ). كنيد، پس شكر و سپاسش را به جا آوريـد  اگر تنها خداوند را عبادت مي
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، و مردي را كه سفرش به درازا كشيده شده، در حاليكه موهايش ژوليده و پريشـان 
كنـد و   دو دستش را به سـوي آسـمان بلنـد مـي    : نام برد كه شده بودخاك آلوده م

اش  ىدر صـورتيكه غـذا و نوشـيدن   ! اي پروردگـارمن ! اي پروردگار مـن : گويد مي
پس چگونه امكان دارد كه دعـايش اجابـت   ! اش از حرام است و تغذيه! حرام بوده

  .»!!!شود؟
ست كه از هر چيز حرامي دوري و پرهيز بنابراين به مسلمان فرمان داده شده ا

د پرهيـز كنـد، زيـرا    ـنمايد، حتي از هر آنچه در آن شبهه داشـته و شـك دارد بايـ   
  DÙjíŠí@ü@bß@µg@ÙjíŠí@bß@Ê…CN@IaÛë@ïöb�äÛaðˆßiHN: فرموده است � اهللارسول 
اندازد، به سوي هر آنچه كه تـو را   هر آن چيزي كه تو را به شك و ترديد مي«

  .»اندازد، رها كرده و ترك كن و ترديد نمي به شك
احسان كردن و نيكي بـه همسـايگان، بـر مسـلمانان واجـب اسـت حـال        ) 1(

فرمـوده   بارهدر اين  �رسول رحمت . تفاوتي ندارد كه آنان مسلمان يا كافر باشند
  Déq‰ìî+@éŞãc@oääÃ@óny@‰b¦bi@7î•ìí@Ýí½u@Þa‹@bßC N@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN: است

كرد كه گمـان كـردم    آنقدر به من در ارتباط با همسايگان سفارش مي جبريل«
در سخني ديگر در ارتباط بـا   �رسول خدا   .»همسايه از همسايه ارث خواهد برد

çc@ŠÄãa@áq@êõbß@Šr×dÏ@�bÓŠß@o‚jP@a‡g	D@@Ý :چنين فرموده است �همسايه به ابوذر 
ÒëŠÈ¶@bèäß@áèj•dÏ@Ùãa�u@åß@oîiCN@IáÜ�ßHN  

اي از  پختي آب آن را زياد كن و بعد به خـانواده ) آبگوشتي(خورشتي هرگاه «
  . »همسايگانت نگاه كن، و به روشي شايسته و با احترام به آنان نيز از آن غذا بده
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�½aë@ò§b–Ûa@ñcŠ½a	Dñ…bÈ�Ûa@åß@Éi‰c@Z@@åØ@:در حديثي ديگر چنين آمده است
õ7 a@k×Š½aë@¿b–Ûa@‰b¦aë@É+aìÛaC N@Ibjy@åiaæNH  

زن صالح، نيك، با تقـوا و  : هاي سعادت و خوشختي است چهار چيز از نشانه«
راهـوار و سـريع و    خوشرفتار، خانـه بـزرگ، همسـايه نيـك و صـالح، و سـواريِ      

  . »راحت
گوسفندي كشت و وقتـي بـه خانـه     �كند كه عبداهللا بن عمر  مجاهد نقل مي

èîÛa@b	ÈD@_ð…ì	@@@o	ã‰b	¦@ání†@	ã‰b¦@ání†	èîÛa@b	çc@L_ð…ì	@@@	çc	D @@:رفت و گفت
@)a@Þì+‰�@ÞìÔí@Zéq‰ìî+@éŞãc@oääÃ@¥y@‰b¦bi@7î•ìí@Ýí½u@Þa‹@bßC N@IÛa@@ð‰b	‚j

@l…c@‰…½a@L…ŠÐÛa@…ëa…ìic@Lðˆßiنگا@و ديگران:@@ð‰bjÛa@|nÏQPOTTQNH  

ايد؟ و دو بار آنرا تكرار  آيا به همسايه يهوديمان هم از آن گوشت اهداء كرده«
جبريـل آنقـدر بـه مـن در     : فرمود شنيدم كه مي � اهللارسول از : كرد، سپس گفت

كـرد كـه گمـان كـردم، همسـايه از همسـايه ارث        ارتباط با همسايگان سفارش مي
  . »خواهد برد

در شرح صحيح بخاري كتاب فتح الباري آمده است كه تمامي انسـانها از هـر   
  .دنشو ديث مينگ و مليتي كه باشند شامل معناي همسايه در اين حركيش، آيين، 

+aë	¦a@á	’í@‰b	�½a@Ýà	ØÛaë@áÜ	ibÈÛaë@LŠÏb	D@@@@@@@†@:گويـد  ابن حجر چنـين مـي  
@k		íŠÔÛaë@L‰b		šÛaë@ÉÏb		äÛaë@Lð†		ÜjÛaë@k		íŠÌÛaë@Lë†		ÈÛaë@Õí†		–Ûaë@LÕ		+bÐÛaë

†Èiþaë@�a‰a…@lŠÓþaë@L1äuþaëC@N@ð‰bjÛa@|nÏIQPOTTQNH@ @
، دوسـت و  مسلمان و كافر، عابد و فاسقى  اسم همسايه شامل و در بردارنده«

ـ  خيـر، فاميـل و غيـر     ىدشمن، غريب و خودي، هم وطن و بيگانه، سود رسان و ب
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  . »شود مي …فاميل، خانه نزديك و خانه دور و 
در ارتباط با همياري مسـتمندان و نيازمنـدان چنـين فرمـوده      � اهللارسول )1(
  Déîec@æìÇ@¿@†jÈÛa@æb×@bß@†jÈÛa@æìÇ@¿@)aëC N@IáÜ�ßHN: است

باشـد، تـا زمانيكـه     متعال همچنان در حال كمك و ياري بندگان مـي خداوند «
  . »باشند انبندگان در حال كمك و ياري برادرانش

انـد، چنـين    روايت كـرده  � اهللادر حديثي ديگر كه بخاري و مسلم از رسول 
  Dénuby@¿@)a@æb×@éîec@òuby@¿@æb×@åßCN: آمده است
بـرادرش باشـد، خداونـد بـراي     هر كس كـه در صـدد بـرآوردن نيـاز     «: يعني

  .»كند برآوردن نيازش اقدام مي
هـا و مسـكينان از    همچنين بخاري و مسلم در ارتباط با كمك كـردن بـه بيـوه   

çb¾b×@´Ø�½aë@òÜß‰þa@óÜÇ@ïÇb�Ûa	D@@†@:اند چنين روايت كرده �رسول رحمت 
ÞbÓ@éj�ycë@)a@Ýîj+@¿@ZŠİÐí@ü@áöb–Ûb×ë@LiÐí@ü@áöbÔÛb×ëC N  

كسي در راه بر آوردن نيازهاي زنـان بيـوه و بيچارگـان و مسـاكين تـالش و       «
باشد كه در حـال پيكـار و جهـاد     كند، همانند مجاهدي در راه خدا مي كوشش مي

همانند كسي است كه شـبها در حالـت قيـام و    : كنم كه فرمودند است، و گمان مي
د، و هماننـد روزه داري  اي سستي و تنبلي كن باشد، بدون آنكه ذره نماز خواندن مي

  . »شكند كند، و آن را نمي است كه افطار نمي
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سالم كردن به ديگران يكي از آداب ويژه اسالمي اسـت كـه خداونـد بـه     ) 1(
. مسلمانان ارزاني داشته است تا بين آنان الفت، هماهنگي، و پيوند قلبي ايجاد شود

�a‡gë@@å�ydi@aìîydÏ@òîzni@ánîîy@:فرمايد ، سوره نساء مي86خداوند متعال در آيه 
bçë…‰@ëc@bèäß�N  

بهتر بر شما الزم است كه ) اي داده شد هديه(هرگاه كه به شما سالم داده شد «
هديـه در  ( .را پاسـخ بگوييـد  مشـابه آن  ) حـداقل (يا آنكه را از آن سالم و تحيت 
  .»)همان سطح بدهيد

باشـد؟   چه چيزي در اسـالم بهتـر مـي   : سؤال شد �روزي از رسول رحمت 
@DÒŠÈm@\@åßë@oÏŠÇ@åß@óÜÇ@âý�Ûa@cŠÔmë@âbÈİÛa@áÈİmCN :ندپاسخ داد �ايشان 

IaÛáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

شناسـي و   اينكه به ديگران غذا و طعـام بخـوراني، و بـر هـر كسـي كـه مـي       «
  .»شناسي سالم كني نمي

سالم كردن به انسانها، محبت و دوستي را در بين آنان ايجاد كـرده و افـزايش   
D@ü: فرمـوده اسـت   � اهللارسـول  . سازد ، و انسان را به بهشت رهنمود ميدهد مي

@êìànÜÈÏ@a‡g@õï‘@óÜÇ@áØÛ…c@üëc@aìib¤@óny@aìäßûm@üë@aìäßûm@óny@òä¦a@aìÜe†m
áØäîi@âý�Ûa@aì’Ïc@ánjib¤C N@IáÜ�ßNH  

وارد و داخل بهشت نخواهيد شد، مگر آنكه ايمان بياوريد، و ايمان نخواهيـد  «
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محبـت كنيـد، آيـا     ديگـر  و به همباشيد مگر آنكه يكديگر را دوست داشته آورد، 
خواهيد شما را به چيزي رهنمون سازم كه هرگاه آن را انجام دهيد يكـديگر را   مي

كنيد؟ سالم كـردن را در بـين خودتـان     و به هم محبت مي! دوست خواهيد داشت
  .»)به هم سالم كنيد. (رواج داده و همديگر را سالم كنيد

�1�6 #��� 29! N��8 �� C�:  

ـ نبايد با اشاره به يكديگر سالم كرد، مگر آنكه هنگام اشاره كردن بـا زبـان     1
  .هم سالم كنيد

ـ اگر فرد مقابل خواب است، نبايد با صداي بلند چنـان سـالم كـرد كـه از       2
خواب بيدار شود، در اين حالت الزم است با صداي كوتـاه و يـواش سـالم كـرد،     

اي كه شخص نشسته آن را بشنود، ولي آن كسي كه خواب اسـت از خـواب    بگونه
@�Ó	×@†	Ûa@æb	D@@@@1ä@:امام مسلم حديثي را روايت كرده است كه. نپرد و بيدار نشود

æbÄÔîÛa@Éà�íë@�bàöbã@ÅÓìí@ü@�bàîÜ�m@áÜ�íC N  
، نـد كرد كردند كه شخص خوابيده را بيدار نمي چنان سالم مي �پيامبر اكرم «
  .»شنيد ص بيدار آن را ميشخفقط و 

D@óÜÇ@ï‘b½aë@ï‘b½a@óÜÇ@k×aŠÛa@áÜ�í: ـ در حديث صحيح آمده است كه  3
�rØÛa@óÜÇ@ÝîÜÔÛaë@†ÇbÔÛaC @Nدر روايت بخاري:@D �jØÛa@óÜÇ@�Ì–ÛaCN@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

سواره بر پياده، پياده بر نشسته، جمعيت كم بر جمعيت زيـاد، و كوچـك بـر    «
  . »بزرگ سالم كند

خداوند در سوره . است) مستحب(سنت  نـ هنگام ورود به خانه سالم كرد  4
î¤@áØ�Ðãc@óÜÇ@aìàÜ�Ï@�bmìîi@ánÜe…@a‡hÏ	ß@ò	äÇ@å	a@†(@@@@�@:فرمايد مي 61نور، آيه 
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òjîP@ò×‰bjß�N  
هرگاه كه وارد خانه هايتان شديد بر خودتان سـالم كنيـد، ايـن سـالم هديـه      «

   .»نده استپربركت و پاك از جانب خداوند بخش
فرموده  �به كافران سالم كند، زيرا رسول خدا ) ابتداء(ـ مسلمان نبايد اول   5
  Dâý�Ûbi@ô‰b–äÛa@üë@…ìèîÛa@aëú†jm@üC N@IáÜ�ßHN@:است

  .»سالم نكنيد) قبل از آنها(به يهوديان و نصارا اول «
 هللا، زيـرا رسـول    DáØîÜÇëC: آنها سالم كردند بايد در جواب گفت چهاما چنان

  DáØîÜÇë@aìÛìÔÏ@lbnØÛa@Ýçc@áØîÜÇ@áÜ+@a‡gCN@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN.فرموده است �

بـه شـما سـالم كردنـد، شـما فقـط       ) اهل كتاب(هرگاه پيروان اديان آسماني  «
   .»)و بر شما باد اين سالم(  »وعليكم«: بگوييد
در ايـن   �ـ سنت است هنگام برخاستن از جلسه سالم كنيم، رسول خـدا    6
ènãa@a‡g	yc@ó	Ü¾a@µg@á×†	��îÜÏ@	Ï@áÜ	Ôí@æc@…a‰c@a‡h	D @@@@@@@âì@:فرموده اسـت  ارتباط

ñŠeŁa@åß@Õydi@µëþa@o�îÜÏ@LáÜ�îÜÏC N@Ië@…ëa…ìicÛaðˆßiHN  

بايـد  ) بـر اهـل آن مجلـس   (شـد  ) مجلس(اي  هرگاه يكي از شما وارد جلسه«
بايـد   مجدداً) آنجا را ترك كند(سالم كند، و آنگاه كه خواست از جلسه برخيزد و 

سالم كند، زيرا سالم كردن در ابتداي ورود به جلسـه سـزاوارتر و بـر حـق تـر از      
  . »)يعني هر دو سالم يك منزلت و ارزش دارند. (سالم پاياني نيست

…DòÓ†•@Ùîec@éuë@¿@Ùà�jmC N@IÛa@‰…@ð‰b‚jc@l@:فرموده است �رسول اهللا ) 1(

½a@L…ŠÐÛa@Lðˆßic@æbjy@åia@L†»وديگرانHN  
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اي بـراي تـو محسـوب     در مسـلمانت صـدقه  ابرى  ند و تبسم تو بر چهرهلبخ«
  . »گردد مي

Ô¤@ü	ß@æŠ	D@@@å@:به من فرمـوده اسـت   �روايت كرده كه رسول اهللا  �أبوذر 
�b÷î‘@ÒëŠÈ½a ÕîÜP@đéuìi@Úbec@ïÔÜm@æc@ìÛ@LC @NI@áÜ�ßRORPRVNH  

 )آنچـه كـه پسـنديده اسـت    : و معـروف (هيچ چيزي را از عمل نيك و خيـر  «
كوچك مشمار، هر چند كه با برادر مسلمانت با چهره باز و روي خوش برخـورد  

  . »كني
ß	D@@b@:كننـد  نقـل مـي   �در حديثي ديگر بخاري و مسلم از جرير بـن عبـداهللا   

@1äÛa@7jvy�@ïèuë@¿@á�jm@�üg@ïãe‰@üë@LoàÜ+c@ˆßC @NIéîÜÇ@ÕÐnßNH  

ديدار من با رسول خـدا   از زمانيكه مسلمان شدم هيچ چيز مانع از برخورد و«
مـرا نديدنـد، مگـر آنكـه در چهـره مـن لبخنـد و         �نشد و هيچ گـاه ايشـان    �

  . »)زدند با ديدار من لبخند مي. (كردند تبسمي
خوش رويي و چهره باز و خندان از عوامل الفت و دوستي و محبـت در بـين   

و دليلـي  . چيند باشد، و كينه و حقد و توطئه را از ميان مسلمانان بر مي مسلمان مي
  .باشد روشن بر عدم اين صفات بد و زشت در بين مسلمانان مي

×c@a‡g	D@@Ý@:در آداب خوردن وآشاميدن چنين فرمـوده اسـت   � اهللارسول ) 1(
@@@@@@@@@éÛbà	’i@Ý	×dí@æbİî	’Ûa@Şæh	Ï@é	äîàîi@lŠ	’îÜÏ@lŠ	‘@a‡gë@é	äîàîi@Ý×dîÜÏ@á×†yc
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éÛbà’i@lŠ’íëC N@IáÜ�ßHN@ @
ا دست راستش بخـورد، و آنگـاه كـه چيـزي     هرگاه يكي از شما غذا خورد ب«

خـورد و هـم    نوشيد با دست راستش بنوشد، زيرا شيطان با دست چـپش هـم مـي   
  .»نوشد مي

�1�6 #����18 � #���@ N��8 �� C� :  

ـ اول نام خدا را بردن، و از آنچه كه جلوي شخص است خـوردن، رسـول     1
  DÝ×ë@Ùäîàîi@Ý×ë@)a@Čá+@âýË@bí@ÙîÜí@b¾CN@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN: فرموده است �خدا 

نام خدا را ببر، و با دسـت راسـتت بخـور، و از    ) هنگام خوردن غذا(اي پسر  «
  .»باشد بخور هر آنچه كه جلويت مي

Čãg	×e@ü@ï	D @@@Ý@:فرمايـد  مـي  �ـ تكيه ندادن هنگام خوردن غذا، رسـول اهللا    2
�b÷ØnßCN@IÛað‰b‚jHN  

  . »خورم نمي) غذا( ام تكيه داده) به چيزي(من در حالي كه «
، )اگر آلوده شـده بـود  (ـ چنانچه لقمه غذايي از دست بيفتد آن را پاك كند   3

ÈÓë@a‡g	D@@o@:در اين ارتبـاط فرمـوده اسـت    �زيرا رسول اهللا . سپس آن را بخورد
@@@æbİî	’ÜÛ@bèÇ†	í@üë@bè	Ü×dîÛë@ô‡c@åß@bèi@æb×@bß@ÁàîÜÏ@bçˆedîÏ@á×†yc@òàÔÛC N@

IáÜ�ßHN  

افتـاد آن را بـردارد و   ) زمـين (هر يـك از شـما بـر    ) دست(از اي  هرگاه لقمه «
و آنرا بخورد، و مبادا آن لقمـه را  ) محلي كه كثيف شده(قسمت آلوده را پاك كند 

  . »براي شيطان رها كند
. ـ از خوراك و غذايي كه برايش آماده شـده نبايـد عيـب و ايـرادي بگيـرد       4
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@�ß	Ç@b	+‰@lb	D @@@@)a@Þì@:ند كـه ك روايت مي �از حالت رسول اهللا  �ابوهريره 
é×Šm@éçŠ×@ægë@LéÜ×c@êbèn‘a@æg@LÁÓ@�bßbÈPC N@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

هرگز به غذايي عيب و ايراد نگرفـت، اگـر نسـبت بـه آن      �رسول رحمت «
  .»كرد آمد، آن را رها مي خورد، و اگر خوشش نمي اشتها و عالقه داشت مي

اي مواد غذايي كه  بگونه(شود  ـ سنت است كه ظرف غذا و انگشتان ليسيده  5
در ايـن ارتبـاط    �، رسول اهللا )بر انگشتان و ظرف مانده هدر نرود و خورده شود

@ny@éÈib•c@|�¹@ýÏ@�bßbÈP@á×†yc@Ý×c@a‡gCN	èvÔflÈÜflí@ó	è�ÔčÈÜŽí@ëc@b	D@@@b@:فرموده است
IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

ا زمـاني كـه   ، انگشتانش را ت)با انگشتان دست(هرگاه يكي از شما غذا خورد  «
   .»نليسيده است پاك نكند

D@éíc@¿@æë‰†m@ü@áØŞãg@:در حديثي ديگر كه امام مسلم روايت كرده آمده است
ò×½ÛaC N@ @
  . »دانيد كه چه قسمتي و در كجاي غذاي شما بركت و خير است شما نمي «

  .بنابراين ليسيدن ظرف خوراك و انگشتان سنت است
à§a	D@@)@†@:فرمـوده اسـت   �رسـول اهللا  . ـ دعا كردن بعد از خوردن غـذا   6

fl+ë@LóÔ+ë@áÈPc@ðˆÛaŞì�Ë�buŠ«@éÛ@ÝÈuë@LéC N@I…ëa…ìicHN  

غـذا داد، و آشـاميدني   ) بـه مـا  (شكر و سپاس ويژه همان خدايي اسـت كـه   «
  . »نوشاند، و مسير هضم آن را آسان كرده و راه خروجي بر آن قرار داد

ß	D@@å@:فرمـوده اسـت   � اهللا، رسـول  در حديثي ديگر كه أبوداود روايت كرده
@@@@ñì	Ó@üë@7	ß@Þì	y@�Ë@åß@éîäÓ‹‰ë@aˆç@7àÈPc@ðˆÛa@)@†à§a@ÞbÔÏ@�bßbÈP@Ý×c
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éjã‡@åß@â†Ôm@bß@éÛ@ŠÐËC N  
كه اين غذا را بـه   استآن خدايي براى سپاس : هر كس غذايي بخورد بگويد«

در بدسـت   ام كرد، بدون آنكه تالش و نيرويي از جانب مـن  من خورانيد، و روزي
انجام داده است ) گناه صغيره(آوردن آن صورت گرفته باشد، هر آنچه كه قبالً گناه 

  .»شود بخشيده مي
: ترمذي در حديثي ديگر دعاي پاياني غذا را اين چنـين روايـت كـرده اسـت    

D´àÜ�ß@bäÜÈuë@LbãbÔ+ë@LbäàÈPc@ðˆÛa@)@†à§aCN  
يرمان كرد، و ما را از گـروه  سپاس همان خدايي را كه به ما خوراك داده و س«

  .»مسلمانان قرار داد
İÇ@a‡g	�yc@	D@@@á×†@:در ارتباط با عطسه زدن فرموده اسـت  �رسول اهللا ) 1(
ÝÔîÜÏ@Z@@@é	Û@Þb	Ôíë@L´½b	ÈÛa@l‰@)@†à§a@Z@@Ý	ÔîÛë@L)a@Ù	»Ší@Z@@á	ØÛ@)a@Š	ÐÌíCN@

IÛað‰b‚jHN@ @
آنگـاه كـه وي    ،bÈÛa@l‰@)†à§a½´: اي زد، بگويد هرگاه يكي از شما عطسه«
 »Ší	a@Ù(@: ، بايد برادر يـا دوسـتش بـه او بگويـد    bÈÛa@l‰@)†à§a½´: گويد مي
èí	a@áØí†(@@: در جـواب بگويـد  ) عطسه زننده(و او هم ) خداوند به تو رحم كند(

áØÛbi@|Ü–íë) .     خداوند، شما را هدايت كنـد و احـواالت و كارهايتـان را اصـالح
  ).نمايد و سامان دهد

D@Şæg@:اند با اين مضمون روايت كرده � اهللامسلم حديثي را از رسول  بخاري و



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1 
����� ��	
� ��  

                                                                                                                            

@@Ý	×@óÜÇ@�bÔy@æb×@)a@†»ë@á×†yc@�İÇ@a‡hÏ@LlúbrnÛa@êŠØíë@sbİÈÛa@k°@)a
éÛ@ÞìÔí@æc@éÈD@áÜ�ß@Z@@@@@@a‡h	Ï@æbİî	’Ûa@å	ß@ì	ç@b	àŞãhÏ@lúbrnÛa@bßcë@L)a@Ù»Ší

@a‡g@á×†yc@ŞæhÏ@Êbİn+a@bß@ê…�ÜÏ@á×†yc@lõbrmæbİî’Ûa@éäß@Ùz™@lõbrmCN@ @
بنـابراين  . دانـد  خداوند حكيم، عطسه را دوست داشته و خميازه را ناپسند مي «

،  »الحمـد هللا «هرگاه يكي از شما عطسه زده و الحمد هللا بگويد، بر هر مسلماني كه 
يرحمـك اهللا، امـا ايـن را    : كه به او بگويد) سزاوار است(شنود واجب است  را مي

يازه از جانب شيطان است، بدين خاطر هر يك از شما كه خميازه بر بدانيد، كه خم
تواند آن را دفع و رد كنـد، زيـرا هـر يـك از شـما كـه        او غلبه كند، تا آنجا كه مي

  . »كند اش مي خندد و مسخره كشد، شيطان به خاطر اين عملش به او مي خميازه مي
’Ûa@åß	Ï@Læbİî	DlúbrnÛaë@)a@åß@sbİÈÛa@@@@a‡h@:در حديثي ديگري آمده است

ÞbÓ@a‡gë@LéîÏ@óÜÇ@ê†í@ÉšîÜÏ@Lá×†yc@lõbrm@Z@@@@å	ß@Ùz	ší@æbİî	’Ûa@æbÏ@Lêe@Lêe
@a‡hÏ@LlúbrnÛa@êŠØíë@sbİÈÛa@k°@)a@Şægë@LéÏìu@ÞbÓÝuŠÛa@Z@@Llõb	rm@a‡g@Lêe@Lêe

éÏìu@¿@Ùzší@æbİî’Ûa@æbÏCN @IÛa@LðˆßiÛa@‰…@ïöb�ä@lbn×…ëa…ìic@LòÜîÜÛaë@âìîÛa@ÝàÇ@و ديگرانHN@ @

عطسه از جانب خداوند حكـيم اسـت، و خميـازه از جانـب شـيطان اسـت،        «
بنابراين هرگاه يكي از شما خميازه كشيد دستش را روي دهانش قرار دهـد، زيـرا   

، شـيطان از درونـش   )كنـد  دهانش را براي خميازه باز مي(آه، آه : گويد آنگاه كه مي
دانـد، زيـرا    ه را ناپسند ميخندد، همانا خداوند عطسه را دوست داشته و خمياز مي

  . »خندد آه، آه تا خميازه بكشد، شيطان در درونش مي: گويد هرگاه كه شخص مي
 �تيمي آورده كه گفته است از مالـك  البخاري و مسلم در حديثي از سليمان 

’Ï@Z	yc@oČà	’í@\ë@bàç†	eŁa@oČà	ÔÏ@LŠ	D@1äÛa@†äÇ@æýu‰@�İÇ�@@@@@@Þb@:شنيدم
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ÞbÓ@_7nČà’m@\ë@aˆç@flo�É@Zê†à¤@\ë@L)a@†»@Laˆç@ŞægCN  
عطسه زدند، ايشان جواب يكـي از آن دو را داد، و   �دو مرد نزد پيامبر خدا «

را دادي، و جـواب   اوچرا جواب : جواب عطسه ديگري را نداد، آن شخص گفت
  .»الحمد هللا، و تو نگفتي الحمد هللا: اين مرد گفت: ندفرمود �مرا ندادي؟ ايشان 
زدن آن است كه هنگام عطسه، صدا را كم كرده و صـورت بـا    از آداب عطسه

هنگـام   � اهللادستمالي يا چيزي ديگر بپوشاند، در حديث آمده است كـه رسـول   
×İË@L�İÇ@a‡g@æh	èuë@ï	îi@é	iìri@ëa@ê†	Ëë@é	èi@œ	D@@@@@@@b :كردند عطسه چنين مي

émì•C N@IÛa…ëa…ìicë@ðˆßiHN  

هايشـان يـا لباسشـان    زد صورتشـان بـا دست   آنگـاه كـه عطسـه مـي     �ايشان «
  .»كردند كم ميرا پوشاندند و صدايشان  مي

داخل شدن با پاي راست، و خـارج شـدن از آن بـا پـاي     : از آداب مسجد) 1(
�i	–Ûaë@)a@á	D@@@ñý@:دعاي هنگام داخل شدن به مسجد ايـن اسـت  . باشد چپ مي

Ùn»‰@laìic@ïÛ@|nÏa@áèÜÛa@)a@Þì+‰@óÜÇ@âý�ÛaëC N@I…ëa…ìicë@áÜ�ßHN  

درهـاي  ! شوم، و سالم و درود بر رسول خـدا، خداونـدا   با نام خدا داخل مي«
  . »رحمتت را بر من بگشاي

و ايـن  ) بـريم  از در بيرون مي(هنگام خروج از مسجد پاي چپ را جلو آورده 
ÜÛa@)a@Þì+‰@óÜÇ@âý�Ûaë@ñý–Ûaë@)a@á�i	Čãg@áè	+c@ï	D@@@@ÙÛd@:خوانيم دعا را مي
ÙÜšÏ@åßCN@Iëa…ìicë@áÜ�ß…HN@ @

بـا زاري  ( !  شوم، و درود و سالم بر رسول خدا، خداوندا با نام خدا خارج مي«
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  .»خواهم فضل و عنايتت را مي) و التماس
: روايـت شـده اسـت    � اهللاين دعا از رسـول   ،هنگام وارد شدن به خانه) 1(

DbäÜ×ìm@bäi‰@óÜÇë@bäuŠe@)a@á�ië@bä¦ë@)a@á�iCN@I…ëa…ìicHN  

خانه شديم، و به نام و ياد خدا از آن خـارج  ) وارد(يكتا داخل به نام خداوند «
  . »كنيم شويم، و فقط بر پروردگارمان توكل و تكيه مي مي

  .شود و بعد از خواندن اين دعا، به افراد و اهل خانواده سالم گفته مي
Ï@énîi@ÝuŠÛa@Ýe…@a‡g	äÇ@)a@Š×ˆ	Ûìe…@†	äÇë@é	D@@@@@†@:در حديث آمده است كه

’Ûa@ÞbÓ@éßbÈPõb’Ç@üë@áØÛ@oîjß@ü@æbİîC N@IáÜ�ßHN  

اش شود و خداوند را هنگام ورودش و زمـان غـذا    هرگاه شخصي وارد خانه «
امشـب نـه بـراي شـما     : گويـد  خوردنش ياد كند، شيطان به ياران و همراهانش مي

  .»محل خوابي است، و نه خوراكي جهت شام
Ü×ìm@L)a@á	ÜÇ@o	ZD�i@@@ó@شود هنگام خارج شدن از منزل اين دعا خوانده مي

)bi@�üg@ñìÓ@üë@Þìy@üë@)aCN@Ië@…ëa…ìicÛaðˆßiHN  

كـنم، هـيچ    شوم، و تنها بر خدا توكـل مـي   به نام و ياد خدا از خانه خارج مي«
  . »نيرو و قدرتي بجز با كمك خدا نيست

D@‡ìÇc@ïČãg@áèÜÛa@:شود همچنين اين دعا هنگام خارج شدن از منزل خوانده مي
�c@æc@Ùi@@Şï	ÜÇ@flÝ	flèžvŽí@ëc@flÝflèžu�c@ëc@flá�ÜÒÃvc@ëc@fláčÜÒÃ�c@ëc@ŞÞfl‹vc@ëc@ŞÞË‹�c@ëc@ŞÝfl™vc@ëc@ŞÝč™CN@

IÛaéubß@åiaë@ðˆßiHN  

برم از اينكه گمراه بگردانم، يـا بـه گمراهـي بيفـتم، از      به تو پناه مي! خداوندا«
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نمـايم، يـا آنكـه    اينكه ديگران را بلغزانم، يا لغزانده شوم، از اينكه به ديگران سـتم  
مورد ستم قرار گيرم، و يا آنكه ديگران را به جهل و نـاداني بينـدازم، يـا آنكـه بـه      

  .»جهل و ناداني كشانده شوم
رفتنـد،   زمانيكه بر شترشان سوار شـده و بـه مسـافرت مـي     � اهللارسول  )1(
Û@b	äÛ@Š‚+@ðˆÛa@æbzj+@@é	ç@b	ßë@aˆ	Čä×@b	D½×c@)a@L½×c@)a@L½×c@)a@N@@@@@:گفتند مي

@@@@@å	ßë@ôì	ÔnÛaë@½	Ûa@aˆ	ç@bãŠÐ+@¿@ÙÛd�ã@bČãg@áèÜÛa@LæìjÜÔä½@bäi‰@µg@bČãg@ë@´ãŠÔß
@kyb–Ûa@oãc@áèÜÛa@Lê†ÈŽi@bČäÇ@ìPaë@aˆç@bãŠÐ+@bäîÜÇ@æìç@áèÜÛa@Ló™Šm@bß@ÝàÈÛa
@@@@@	Ää½a@ò	if×ë@ŠÐ	�Ûa@õb	rÇë@å	ß@Ùi@‡ìÇc@ïČãg@áèÜÛa@LÝçþa@¿@òÐîÜ¨aë@ŠÐ�Ûa@¿@Š

Þb½a@¿@kÜÔä½a@õì+ë@ÝçþaëCN@IáÜ�ßHN  

، پاك و منزه است آن )بار 3(خداوند يكتا از هر چيز و هر كس بزرگتر است  «
را به تسخير ما در آورد، حال آنكه ما توانايي به كنتـرل  ) وسيله، سواري(كسي اين 

از ! گرديم، خداوندا در آوردن آن را نداشتيم، همانا ما به سوي پروردگارمان باز مي
ات اسـت   ىموجب خشـنود را كه ان، نيكي، تقوي و هر آن عملي تو در اين سفرم

اين سفر را بر ما آسـان و راحـت بگـردان، و راه    ! طلبيم، خداوندا خواهيم و مي مي
در كـه  تو تنها كسي هستي ! طوالني آن را براي ما طي كن و كوتاه گردان،خداوندا

ين در خـانواده  باشي، و تنها تو سرپرسـت و جانشـ   ميما سفر همراه و دوست اين 
از سختي سفر و مشكالت آن، و مناظر زشت و ناراحت كننده، ! باشي، خداوندا مي

  .»برم و خانواده، فقط به تو پناه مي ىو بازگشت بد و ناگوار بسوي داراي
هنگام بازگشت از سفر ضمن خواندن دعاي ذكر شده، اين كلمات هـم بـه آن   
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  DäiŠÛ@æë†ibÇ@æìjöbm@æìjíeæë†ßby@bCN@IáÜ�ßHN :شود اضافه مي

يم، و تنهـا  ا هعبادت كنند و گرديم كه رجوع كننده، توبه كننده در حالي باز مي«
  .»كنيم پروردگارمان را ستايش مي

«	†@@+aCN@Ic	Ûa@)a@áØÇ…ìn	šm@ü@ðˆ	Èöa…ë@Éî	D@@@@é@:مقيم به مسافر چنين بگويد

ëÛaðˆßiHN  

  .»سپارم ا ميدينت، امانتت و سرانجام كارت را به خداوند بزرگ و يكت«
«	†@@jÓbÇë@Ùnãbßcë@Ùäí…@)a@Ê…ìn+aC N@Ic	ßc@ò	D@@ÚŠ@:مسافر به مقيم چنين بگويد

éubß@åiaëHN  

  .»كند سپارم كه امانتها را ضايع نكرده و حفاظت مي شما را به خدايي مي«
احسان كردن و نيكي به پدر و مادر از بزرگترين عبادات و طاعات اسـت  ) 1(

گرداند، و احسان كردن و محبت را نسبت  تعال نزديك ميكه انسان را به خداوند م
، سوره إسـراء، چنـين   23به آنان واجب قرار داده شده است، خداوند متعال در آيه 

  ��bãb�yg@åí†ÛaìÛbië@êbíg@�üg@aë†jÈm@�üc@Ùi‰@óšÓë�N@:فرمايد مي
پروردگارت چنين حكم كرده و دستور داده است كه هيچ كس و هيچ چيزي  «
غير از وي پرستش و عبادت نكنيد، و ديگر اينكـه بـه پـدر و مادرتـان نيكـي و      را 

  .»احسان بنماييد
: ، سوره لقمان، پروردگار به انسانها، اينگونه سفارش كـرده اسـت  14و در آيه 

�@ïÛ@ŠØ‘a@æc@´ßbÇ@¿@éÛb–Ïë@åçë@óÜÇ@�bäçë@éßc@énÜ»@éí†Ûaìi@æb�ã⁄a@bäî•ëë
�–½a@ŞïÛg@Ùí†ÛaìÛë�N  
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كـه بـه آنهـا    (حق پدر و مادرشان سفارش كـرديم   ى بارهتمامي انسانها در به«
، بويژه مادر كه او را از حالتي بـه حـالتي ديگـر حمـل كـرده      )نيكي و احسان كنيد

است و بعد از دو سال وي را از شير دادن بازگرفته تا آنكه هـر روز بـر نـاتواني و    
من و پدر و مـادرت را بـه    ضعفش افزوده شده است، و ديگر اينكه شكر و سپاس

يعنـي  . (تمامي مخلوقات به سوي مـن اسـت   بازگشت) اين را بدانيد(جاي بياور، 
چنانچه حق من و حق پدر و مادرتان را به جاي نياوريد شما را بـه كيفـر خـواهم    

  ).رساند
D@µg@kyc@ÝàÈÛa@ðc@:پرسيدم �از رسول اهللا : گويد مي �عبداهللا بن مسعود 

ý–Ûa@ÞbÓ@_)aÞbÓ@_ðc@áq@oÜÓ@LbènÓë@óÜÇ@ñ@Z@@@ðc@á	q@o	ÜÓ@Låí†	ÛaìÛa@Ši@Z@@Þb	Ó
)a@Ýîj+@¿@…bè¦aC N@IaÛáÜ�ßë@ð‰b‚jHN@ @

: فرمودنـد  �چه عملي نزد خداوند از ساير اعمال محبوب تر است؟ ايشـان  «
نيكـي و  : فرمودند �ديگر چه عملي؟ ايشان : سپس گفتم. خواندن نماز در وقتش
جهـاد  : فرمـود  �ديگر چـه عملـي؟ ايشـان    : ام گفتمسرانج. محبت به پدر و مادر

  .»كردن در راه خدا
گردانـد،   نيكي به خويشاوندان و همسايگان، انسان را به بهشت نزديك مي) 1(

چيزي خبر بدهـد كـه    ازپرسيده شد كه  �از رسول اهللا . سازد و از جهنم دور مي
jÈm	D@@†@:فرمود �شان انسان را به بهشت نزديك بگرداند، و از دوزخ دور نمايد، اي

áyŠÛa@Ý–më@Lñb×ŒÛa@ïmûmë@Lñý–Ûa@áîÔmë@L�b÷î‘@éi@ÚŠ’m@üë@)aCN@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

فقط اهللا را پرستش كني، و هيچ چيزي را با او شريك نگرداني، و نمـاز را بـا   «
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شرايط و حاالتش به پاي داري، و زكات اموالت را بدهي، و صله رحم را به جـاي  
  .»)ت را برقرار كرده، و به آنان نيكي و محبت كنيا ىفاميل ارتباط(آوري، 
از ) پيرمـردان و پيرزنـان  (احترام گذاشتن و گرامي داشـتن افـراد سـالمند    ) 1(

Čäß@�îÛ	ß@b	D@@@\@å: فرموده است بارهدر اين  �رسول اهللا . آداب مهم اسالمي است
bã�j×@ÒŠ‘@ÒŠÈíë@Lbã�Ì•@áyŠíCN@Ië@…ëa…ìicÛaðˆßiHN  

س كه به كودكان ما رحم و شفقت نداشته باشد، و منزلـت و جايگـاه و   هر ك «
  .»)از روش و سنّت ما خارج است(حق بزرگان مان را نشناسد، از ما نيست، 

با كودكـان بسـيار    � اهللارسول . شود شامل اين بخش هم مي 98توضيح ) 2(
حسين پسران با حسن و . كردند مهربان بوده و به نرمي و محبت با آنها برخورد مي

را در نمـاز بـر   ) دخترشـان (بازي كرده و امامه پسـر زينـب    �علي بن ابي طالب 
  .كردند، و امثال اين موارد از ايشان ذكر شده است هايشان حمل مي هروي شان

ÔÏ@Z	D@1äÛa@µg@ïiaŠÇc@õbu�@@Þb@:روايت كرده است كه �ام المؤمنين عايشه 
cŽm�ÔğjÞbÔÏ@LáèÜjÔã@bàÏ@_æbîj–Ûa@æìÜ@@1äÛa�@Z@flëcc@@@@Ù	ÜjÓ@å	ß@)a@ÊŒ	ã@æc@ÙÛ@ÙÜß

ò»ŠÛaCN@IaÛð‰b‚jHN@ @
هـا را   هآيـا شـما كودكـان و بچـ    : آمد و گفت �عربي باديه نشين نزد پيامبر  «
 �پيـامبر رحمـت   ! بوسـيم  ولي ما كه فرزندان و كودكان مـان را نمـي  ! بوسيد؟ مي

ده اسـت، چكـار   حال كه خداوند شفقت و مهرباني را از قلبت خارج كـر : فرموده
  .»توانم با تو بكنم؟ مي
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+D @1äÛa@óÜÇ@â†Ó�@@ñcŠßa@a‡hÏ@Č1@:روايت كرده است كه �خطاب العمر بن 
@@@@@b	èäİji@énÔ	–ÛdÏ@é	mˆec@ój	�Ûa@¿@�bîj•@p†uë@a‡g@LïÔ�m@bèí†q@kÜ¤@ój�Ûa@åß

@1äÛa@ÞbÔÏ@LénÈ™‰cë�@Z@b	äÜÓ@_‰bäÛa@¿@bç†Ûë@òy‰bP@êˆç@æëŠmc@Z@@@‰†	Ôm@ï	çë@ü
@æc@óÜÇÞbÔÏ@LéyŠİm@ü@Zbç†Ûìi@êˆç@åß@ê…bjÈi@áy‰c@)CN@IaÛð‰b‚jHN  

آمدند، در ميان اين اسـيران زنـي بـود كـه      �تعدادي اسير جنگي نزد پيامبر  «
را ) نـوزادي (نوشاند، و هر گاه كـودكي   مي) به كودكان(دوشيد و  هايش را مي هسين

گرفت و به وي شير  ش ميدر آغو  به گرميرا ديد، بال فاصله او  در ميان اسيران مي
توانيد باور كـرده و قبـول    آيا مي: فرمود �پيامبر اكرم ) با ديدن اين منظره. (داد مي

او اصـالً  ) هرگـز (نـه  : كنيد اين زن، فرزندش را در ميـان آتـش بيانـدازد؟ گفتـيم    
يقينـاً  : فرمـود  �سپس رسـول خـدا   . تواند فرزندش را در ميان آتش بياندازد نمي

  .»است از اين زن به فرزندشتر مهربانبه بندگانش نسبت خداوند 
D@)a@Þì+‰@oÈD�@ÞìÔí@Z@ò»ŠÛa@)a@ÝÈu@:كه كند روايت مي �ابوهريره 

@@@@å	àÏ@L�a†	yaë@�aõŒ	u@T‰þa@¿@ÞŒãcë@�aõŒu@´È�më@òÈ�m@ê†äÇ@Ù�ßdÏ@õŒu@òöbß
@@éjî	–m@æc@òî	’e@bç†Ûë@åÇ@bçŠÏby@sŠÐÛa@ÉÏŠm@óny@ÕÜ¨a@áyaií@õŒ¦a@ÙÛ‡C N@

IaÛð‰b‚jHN  

خداوند حكيم، رحمت را صـد قسـمت   : گفت شنيدم كه مي � اهللاز رسول «
قرار داده است، و نود و نه قسمت آن را نزد خودش نگه داشته، و تنها يك قسمت 

قسمت، آن است كه مخلوقات نسـبت بـه   يك آن را روي زمين فرستاده است، آن 
   م اش بـر   ش را از روي كُـره يكديگر رحم و شفقت دارند، تا آن حد كـه اسـب سـ

  . »دارد تا مبادا به او آسيبي برسد مي
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edí	ÈÔîÏ@ïãˆ	×�@@@@ïã†	+‰@æb	D@@@)a@Þì@:روايت است كه � از اسامه بن زيد
@Þì	Ôí@áq@bàèàší@áq@ŠeŁa@êˆ‚Ï@óÜÇ@å�§a@†ÈÔíë@êˆ‚Ï@óÜÇ@Z@@@b	àè»‰a@áè	ÜÛa

bàè»‰c@ïČãhÏCN@IÛað‰b‚jHN  

حسـن بـن   (گذاشت و  وي رانش ميگرفت و بر ر مرا مي � اهللاگاهي رسول «
گذاشت، سپس هر دوي آنها را به هـم   را روي ران ديگرش مي) طالب ىعلي بن اب

به اين دو رحم كن، و با آنها مهربان باش، من نيز ! خداوندا: گفت چسباند و مي مي
  . »آنان را دوست دارم

هـد از  د اي كه خداوند به آنان فرزند جديدي مـي  تبريك گفتن به خانواده) 1(
آداب اسالمي است، زيرا تولد فرزنـد مسـرّت و شـادماني را بـراي مسـلمانان بـه       

اين چنين تبريك گفتن را به مسـلمانان و يارانشـان    � اهللارسول . آورد ارمغان مي
‘ë@Llìçì½a@¿@ÙÛ@Ú‰ìi	çaìÛa@pŠØ	Üië@Lk	‘‰@Í	DÝÓ@Z@@@@@Lê†@:دادند آموزش مي
êŠi@oÓ‹‰ëCN@IáÜ�ßNH  

به تو خير و بركت بدهد، به سبب اين ) كودك(وهبت خداوند در اين م: بگو«
، خداوند آن را چنـان  خداوند باش كه آن را به تو عطا كرده استنوزاد، شكرگزار 

  . »رشد دهد و بزرگ كند كه از آن خير و نيكي ببيني
@D @†àª@òßc@óÜÇë@ÙîÜÇ@�b×‰bjß@)a@éÜÈu@ÝÓ�CN@:در روايت ديگر آمده است

IÛay@ð†ä+@bi@ïãa½İå�HN  

  .»خداوند اين نوزاد را براي تو و امت محمدي مبارك بگرداند: بگو«
D@ÙîÜÇ@Ú‰bië@ÙÛ@)a@Ú‰bi@:مستحب است كه صاحب نوزاد در جواب بگويد
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aˆç@ì−ë@LÙiaìq@)a@ÞŒucë@éÜrß@ÙÓ‹‰@ëc@L�a�e@)a@ÚaŒuëC N@I@˜@L‰b×‡þaRSXHN  

اش خيـر نصـيب كنـد، يـا     خداوند بر تو و براي تو خير و بركت بدهد، و پاد«
خداوند مانند اين به تو روزي بدهد، و پاداشت راكامل و بسيار نمايد : آنكه بگويد

  .»و امثال اين دعاها
i	a@Ú‰b(@Û	D@@@Ù@:كند چنين گفتـه شـود   سنت است به كسي كه ازدواج مي) 1(

�e@¿@bàØäîi@ÝÈuë@ÙîÜÇ@Ú‰biëCN@I@L…ëa…ìicÛaéubß@åiaë@ðˆßiHN  

و و بر تو بركت و خير عطا نمايد، و شما را به نيكي و محبـت  خداوند براي ت
  .»و خير با هم جمع بگرداند

ß@�eë@bç�e@ÙÛd+c@ïČãg@áèÜÛa	ènÒÜju@b	D@@@b :داماد به همسر خود چنين بگويد
éîÜÇ@bènÒÜju@bß@Š‘ë@bçŠ‘@åß@Ùi@‡ìÇcë@éîÜÇC N@Iéubß@åiaë@…ëa…ìicHN  

خـواهم،   در سرنوشتش قرار دادي مـي از تو خير او، و خير آنچه كه ! خداوندا«
  .»برم و به تو از شر او، و شر هر آنچه كه در سرنوشتش قرار دادي پناه مي
�i	D@@L)a@á@:مرد هنگام آميزش با همسرش، سنت اسـت ايـن دعـا را بخوانـد    

bänÓ‹‰@bß@æbİî’Ûa@käuë@Læbİî’Ûa@bäjäu@áèÜÛaC @NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

شيطان را از ما دور بدار، و همچنـين شـيطان را از   ! با نام و ياد خدا، خداوندا«
  .»اي دور دار آنچه كه روزيمان كرده

Şæg@(@D@ˆec@bß@:هنگام وفات پسرش به دخترش چنين گفت �رسول اهللا ) 2(
à�ß@Ýuc@µg@ê†äÇ@õï‘@Ý×ë@óİÇc@bß@)ëó k�nznÛë@½–nÜÏ@LCN@IaÛáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  
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است، و از آن اوست آنچه را داده اسـت،  همانا از آن خداست آنچه را گرفته «
و هر چيز در نزد او تا زمان معيني است، پـس بايـد صـبر كنـي و بـه خـاطر ايـن        

  .»ت از خداوند انتظار واميد پاداش داشته باشيا ىشكيباي
در شريعت اسالم زمان و حد معيني بر تغريه وجود ندارد، نـه سـه روز، و نـه    

طالـب   بعد از سه روز به خانواده جعفر بن ابي � اهللابيشتر و نه كمتر، زيرا رسول 
  .تسليت گفتند �

à§a†@(@Ûa	�×@ðˆ	ç@ïãb	D@@@@aˆ@:هنگام پوشيدن لباس اين دعا خوانده شود) 1(
ñìÓ@üë@7ß@Þìy@�Ë@åß@éîäÓ‹‰ë@LlìrÛaCN@I@L…ëa…ìicÛaéubß@åiaë@ðˆßiHN  

، و به مـن  سپاس همان خدايي را سزاوار است كه اين لباس را بر من پوشاند«
  .»روزي داد، بدون هيچ توانايي و قدرتي از جانب خودم

ÜÛa	Û@áè	à§a@Ù	D@@@@†@:شود هنگام پوشيدن لباس نو و جديد اين دعا خوانده مي
@@Éä	•@bß@Š‘ë@êŠ‘@åß@Ùi@‡ìÇcë@éÛ@Éä•@bß@�eë@ê�e@åß@ÙÛd+c@éîämì�×@oãc

éÛCN@Ië@…ëa…ìicÛaðˆßiHN  

هسـتي كـه ايـن لبـاس را بـر مـن        سپاس ويژه تو است، و اين تـو ! خداوندا«
خـواهم،   ي، و از خيرش، و خير هر آنچه كه به خاطر آن دوخته شده ميا هپوشانيد

  .»برم و به تو از شر آن، و شر هر آنچه كه به خاطر آن دوخته شده است پناه مي
  IÛaðˆßiHN .گفته شود D)a@á�iC هنگام بيرون آوردن لباس

است كه مسلمانان بايد به آنها عمل نماينـد، و  دين اسالم داراي آداب فراواني 
آداب بيـت  : عمل بپوشانند، ماننـد  ى هسعي كنند آن را در زندگي روزمرّه شان جام
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 ، آداب مسـجد، آداب مالقـات از بيمـاران، آداب تعلـيم و    )قضاي حاجت(الخالء 
ن، و ها، آداب ديدار از دوستان و خويشاوندا هتربيت، آداب عبور از خيابانها و كوچ

  .آدابي ديگري كه در كتابهاي بزرگ فقه و حديث آمده است
Ènãa@a‡g	yc@Ý	jîÜÏ@á×†	D@@@@c†@:در ايـن ارتبـاط فرمـوده اسـت     �رسول اهللا ) 1(

@@@@@ÊŒ		äm@b	àçŠeeë@Ý	Èäm@b	à ìÛc@ó	äàîÛa@åØnÛ@LÞbà’Ûbi@c†jîÜÏ@ÊŒã@a‡gë@L´àîÛbiCN@
IaÛð‰b‚jHN  

روع كند، و آنگاه كه از پا هرگاه يكي از شما كفش به پا كند، اول از راست ش «
د، و آخـر  يشـ را پوآورد، از چپ شروع كند، اول بايد كفش پاي راسـت   بيرون مي
  .»، از پا در آوردرا هم آن

àèÐzŽîÛ@Lñ†yaë@ÝÈã@¿@á×†yc@ï’¹@ü	Èîº@b	D@@@�b@:فرموده است � اهللارسول 
bàèÜÈäŽîÛ@ëcCN@IÛað‰b‚jHN  

دو پا را برهنه كرده، و يا هر دو  هيچ يك از شما با يك كفش راه نرود، يا هر«
  .»را كفش بپوشد

í	i@b	’m@ü@7	ÚŠ@@@@�@:دارد خداوند متعال از زبان لقمان حكيم چنين بيان مي) 2(
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áîÄÇ@áÜÄÛ@ÚŠ’Ûa@Şæg@)bi�@NI@éíe@LæbàÔÛQSHN  

م، هرگز به خداوند متعال شرك نياور، زيرا شرك سـتمي بسـيار   عزيز اي پسر«
  .»بزرگ است

ãc@)@aìÜÈ£@ýÏ	�a…a†@@�@:فرمايد سوره بقره چنين مي 22در آيه  همچنين خداوند
æìàÜÈm@ánãcë�N  

بنابراين هيچ كس و يا هيچ چيـز را همـاورد و همتـاي خداونـد يكتـا قـرار       «
  .»باشد دانيد خداوند متعال بي همتا و بي شريك مي ندهيد، حال آنكه مي

jãc@üc	i@áØ÷	ZD@@@½×d@مايـد فر بزرگترين گناه چنين مي ادر ارتباط ب � اهللارسول 
ÞbÓ@L)a@Þì+‰@bí@óÜi@aìÛbÓ@_ŠöbjØÛa@Z@)bi@ÚaŠ‘⁄a…CN@IÛa@ð‰b‚jëáÜ�ßHN  

بلي، أي رسول خدا، ايشان : از بزرگترين گناه آگاهي بدهم؟ گفتندرا آيا شما «
با خداوند متعال كسي يا چيزي را شريك گرفتن، از بزرگتـرين گناهـان   : فرمود �

  .»است
چـه گنـاهي، خيلـي بـزرگ و خطرنـاك      : سؤال شـد  �ول خدا روزي از رس

  DÙÔÜe@ìçë@�a†ã@)@ÝÈ£@æcCN@IaÛáÜ�ßë@ð‰b‚jHN :فرمود �ايشان : باشد مي

كـه تنهـا   ى حـال در براي خداوند يكتا، همتا و هماورد و شريكي قرار دهـي،  «
  .»است آفريدهاوست كه تو را 

æc@ŠÐÌí@ü@)a@Şæg@�@.خشدب شرك تنها گناهي است كه خداوند هرگز آن را نمي
õb’í@å½@ÙÛ‡@æë…@bß@ŠÐÌíë@éi@ÚŠ’í�N@IÛa@éíe@Lõb�äTXHN  

خداوند متعال، از اينكه به ذات و صفاتش شـرك آورده شـود آن را نخواهـد    «
  .»بخشد بخشيد، و گناهان ديگر غير از شرك را براي هر كس كه بخواهد مي
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خداونــد متعــال . دگردانــ شــرك انســان را از دخــول بــه بهشــت محــروم مــي
ß@´½bÄÜÛ@bßë@‰bäÛa@êaëdßë@òä¦a@éîÜÇ@)a@âČŠy@†ÔÏ@)bi@ÚŠ’í@åßë	å@@�@:فرمايد مي

‰b–ãc�N@I½a@éíe@Lê†öbWRHN  

هر كس كه با خداوند يكتا، كسي يا چيزي را شريك سازد، خداوند حكيم بر «
دهد،  گرداند، و جايگاهش را در آتش سوزان جهنم قرار مي وي بهشت را حرام مي

  .»اي ندارند كه در آنجا ستمكاران و مشركان هيچ ياري دهنده) و اين را بدانيد(
گـردد، در آيـه    جادوگري و سحر از مصاديق كفر به خداوند محسوب مي) 1(
ßë	Ð×@b	+@Š	ØÛë@æbàîÜ	’Ûa@Čå	Ð×@´Pbî	aëŠ@@@@@@@�@:، سوره بقره چنين آمده اسـت 102

@Šz�Ûa@sbäÛa@æìàÜÈí…�N  
ل كافر نگشت، اما اين شيطانها بودند كه كافر گشـتند،  سليمان به خداوند متعا«

  .»دادند حال آنكه به مردم سحر را آموزش مي
حرام است كه بـه نـزد جـادوگران و سـاحران برونـد و      ) انسانها(بر مسلمانان 

  سخنانشان را تأييد و تصديق بنمايند
y‰@ÉPbÓë@Š¼@åß†ß@á	Dòä¦a@æìÜe†í@ü@òqýq@Z@@:فرموده است �رسول خدا 
Šz�Ûbi@Ö†–ßëC@NIcë@†»§aá×bHN  

آنكـه   -2شراب خـوار معتـاد    -1. شوند سه گروه هستند كه وارد بهشت نمي«
سـحر و  كـه  كسي  -3) گسلد ارتباط فاميلي را از هم مي(كند  صله رحم را قطع مي

  .»كند جادوگري و جادوگران را تأييد و تصديق مي
�Ï@�bÏaŠÇ@ómc@åß	D@@éÛd@:وده استدر ارتباط با فالگيران چنين فرم �رسول اهللا 
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�bßìí@´Èi‰c@ñý•@éÛ@ÝjÔm@\@ÞìÔí@b¶@éÓ†–Ï@õï‘@åÇCN@Ië@áÜ�ßc†»HN  

بپرسـد و پاسـخ آن    ىهر كس به نزد فالگير و جادوگري برود و از وي چيـز «
  .»فالگير و جادوگر را تأييد و تصديق كند، چهل روزش نماز پذيرفته نخواهد شد

Ð×@†ÔÏ@ÞìÔí@b¶@éÓ†–Ï@�bäçb×@ómc@åß	D@@Š@:وده استفرم �همچنين رسول اهللا 
@†àª@óÜÇ@ÞŒãc@b¶�C@NI@L…ëa…ìicc@†»0
;-)+�HN  

گويد،  برود و آنچه را كه او مي) جادوگري، پيشگويي(هر كس به نزد كاهني  «
  .»نازل شده كافر گرديده است �تصديق و تأييد كند، يقيناً به آنچه كه بر محمد 

ايـن عمـل از    واست كـه وي قـرآن را تكـذيب كـرده،      اين حديث بدان معنا
  .بزرگترين مصاديق كفر است

نسـاء  ال، سـوره  93خداوند متعـال در ارتبـاط بـا كشـتن انسـانها در آيـه       ) 1(
èîÏ@�a†Ûbe@áäèu@êõaŒvÏ@�a†àÈnß@�bäßûß@ÝnÔí@åßë	šËë@b	îÜÇ@)a@k	é@@@@�@:فرمايد مي

�bàîÄÇ@�biaˆÇ@éÛ@†Çcë@éäÈÛë�N  
قصد به قتل برسـاند، تنهـا پاداشـش جهـنم     به و  اًرا عمد هر كسي كه مؤمني«

ماند، و خداوند متعال بر وي خشـم   است، در حالي كه بصورت جاودان در آن مي
دهـد، و عـذابي بسـيار بـزرگ بـراي وي مهيـا        گيرد، و مورد نفرين قرارش مي مي
  .»سازد مي

�i	ÔnÛa@a‡g@@bàèîÐî	�½a@ó	D@@@æbàÜ: در ايـن ارتبـاط فرمـوده اسـت     � اهللارسول 
@Þb	Ó@_ÞìnÔ½a@Þbi@bàÏ@LÝmbÔÛa@aˆç@)a@Þì+‰@bí@ÝîÓ@L‰bäÛa@¿@ÞìnÔ½aë@ÝmbÔÛbÏ@Z@@é	Şãg

éjyb•@ÝnÓ@óÜÇ@�b–íŠy@æb×CN@IaÛáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  
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با هم برخورد كنند، قاتل و ) سالحشان(چنانچه دو مسلمان با شمشيرهايشان «
اي رسـول خـدا، ايـن     :گفته شـد . مقتول هر دوي آنها در آتش جهنم خواهند بود

امـا ديگـر   ) به سبب كشتن برادر مسلمانش در جهنم است(شخص كه قاتل است 
زيـرا مقتـول نيـز بـر كشـتن دوسـت       : ايشـان فرمـود  ! چرا مقتول به جهنم بـرود؟ 

  ).قبل از آنكه كشته شود. (مسلمانش حريص بود
èíc@bí@å	Ûa@b	íˆ@@�@:خداوند متعال ربا را چنين خطرناك توصيف كرده است) 1(

@@@@lŠ	¡@aìã‡b	Ï@aì	ÜÈÐm@\@æhÏ@´äßûß@ánä×@æg@biŠÛa@åß@ïÔi@bß@aë‰‡ë@)a@aìÔma@aìäße
éÛì+‰ë@)a@åß�@NIÛa@pbíe@LêŠÔjRWXL@RWYHN@ @

يد، تقواي الهي را پيشه كنيد، و هر آنچه كه از ربـا  ا هاي كساني كه ايمان آورد«
اما چنانچه اين عمل گيريد رها كرده و ترك كنيد، اگر اهل ايمان هستيد،  اضافه مي

  .»را ترك نكرديد با خدا و رسولش اعالن جنگ دهيد
�üg@æìßìÔí@ü@biŠÛa@æìÜ×dí@åíˆÛa@�@:سوره بقره چنين آمده است 275و در آيه 

�½a@åß@æbİî’Ûa@éİj‚ní@ðˆÛa@âìÔí@bà×�@N  
فـرداي قيامـت از قبرهايشـان بـر     ) گيرنـد  ربـا مـي  (خورند  كساني كه ربا مي«

هاي شيطان قـرار   ست، مگر همانند كسي كه تحت تأثير فريب و حيلهنخواهند خوا
  .»گرفته و سرگردان است

Déjmb×ë@ê†çb‘ë@éÜ×ìßë@biŠÛa@Ý×e@)a@åÈÛCN@I@áÜ�ß@:فرموده است �رسول اهللا 

ëÛaðˆßiHN  

، شاهد ربا، و نويسـنده ربـا، را   )وكيل(خداوند متعال، خورنده ربا، ضامن ربا «
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  .»ستلعنت و نفرين كرده ا
@:فرمايد خداوند متعال در ارتباط با رعايت حقوق و اموال يتيمان چنين مي) 1(

�ßbnîÛa@Þaìßc@æìÜ×dí@åíˆÛa@Şægó @@@@@@@@æìÜ	–î+ë@�a‰b	ã@áèãì	İi@¿@æìÜ×d	í@b	àŞãg@�b	àÜÃ
�a�È+�@NIÛa@éíe@õb�äQPHN  

و پايمـال  (خورنـد   كساني كه اموال يتيمان را از روي سـتم و بـه نـاحق مـي    «
برند، و بـزودي   جز اين نيست كه آتش سوزان را در شكمهايشان فرو مي) كنند مي

  .»هم در آتش دوزخ وارد خواهند شد
خوردن مال يتيمان از روي ستم حرام است، اما اگـر سرپرسـت و قـيمِ يتـيم،     

تقريبـاً مـزد   . فقير بود جايز است در حد رفع نياز واقعي از اموال يتيم استفاده كنـد 
æb×@åßë@�@:فرمايد خداوند متعال مي. استفاده نمايدتواند از آن  ميرا ش ا ىسرپرست

ÒëŠÈ½bi@Ý×dîÜÏ@�a�ÔÏ�@NIÛa@éíe@õb�äVHN  

توانــد در مقابــل  و هــر كــس از سرپرســتان و قيمــانِ يتــيم فقيــر باشــد، مــي «
  .»سرپرستىاش در حد متعارف از اموال او ارتزاق نمايد

: فرمايـد  ، انفـال چنـين مـي   16يه خداوند درباره گريز از ميدان جنگ در آ) 2(
�@@)a@å	ß@kšÌi@õbi@†ÔÏ@ò÷Ï@µg@�aŒîznß@ëc@ÞbnÔÛ@�bÏŠznß@�üg@êŠi…@ˆ÷ßìí@á ìí@åßë

�–½a@�÷ië@áäèu@êaëdßë�N  
از آنهـا روي گردانـد و پشـتش را بـه     ) ميـدان جنـگ  (و هر كس در آن روز «

ايگاهش جهـنم  دشمن كرد، به تحقيق كه روي به خشم خدا آورده است، و تنها ج
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است، و چه بد سرانجامي است، مگر كسي كه بدنبال فرصت مناسبي بـراي پيكـار   
  .»ديگري ملحق شودى  هخواهد به دست گردد، يا آنكه مي مي

باشد، آن هـم درسـت    بنابراين گريز و فراز از ميدان جنگ از گناهان كبيره مي
باشـند، زيـرا ايـن     زماني كه مسلمانان براي پيكار صف بسته و مشغول جهادي مي

بدين خاطر هـر كـس در   . عمل وي ممكن است منجر به شكست مسلمانان گردد
  .گردد صحنه جنگ حضور يابد، جهاد بر وي واجب مي

نسبت دروغ و افترا بستن به زنان مؤمن شوهردار و پاك دامن كـه از هـر   ) 1(
داونـد  خ. رسوايي و زشتي مبرّا هستند، يكي از مصاديق اصـلي گنـاه كبيـره اسـت    

ÌÛa@pbä–Àa@æìßŠí@åíˆÛa@Şæg	äßû½a@pýÏb	äÈÛ@pb	Ûa@¿@aì	bîã†@@@@@�@:فرمايد متعال مي
áîÄÇ@laˆÇ@á ë@ñŠeŁaë�@NIÛa@éíe@L‰ìäRSHN  

هـاي   تبه تحقيق كساني كه زنـان شـوهردار ناآگـاه و مـؤمن را هـدف تهمـ      «
در  گيرنـد، و  دهند، در دنيا و آخرت مورد نفرين و لعنت قـرار مـي   خويش قرار مي

  .»باشد آخرت هم عذابي بزرگ براي آنان فراهم مي
í@\@áq@pbä–Àa@æìßŠí@åíˆÛaë	aìmd@@�@:سوره نور آمده است 4همچنين در آيه 

ñ†Üu@´ãb@áçë†ÜubÏ@õa†è‘@òÈi‰di�N  
هـاي خـويش    توكساني كه زنان پاك دامن و محصنه را هدف و آمـاج تهمـ  «

خويش نياورند، آنـان را هشـتاد ضـربه    دهند، اگر چهار گواه بر اين تهمت  قرار مي
  .»تازيانه بزنيد

Ûaë	í@åíˆ	½a@æë‡û	äßû´@@@@�@:، سوره احزاب هم چنين آمـده اسـت  58و در آيه 
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�bäîjß@�bgë@�bãbnèi@aìÜànya@†ÔÏ@aìj�n×a@bß@�Ìi@pbäßû½aë�N  
آزارند،  ند ميا هو كساني كه مردان و زنان مؤمن را به سبب آنچه كه انجام نداد«
كـه تهمتـي خطرنـاك و    ) اين را بدانند(كنند  هاي خويش ناراحتشان مي تهمتو با 

  .»ندا هگناهي آشكار را مرتكب شد
تا آنجا كه حتي پروردگـار مهربـان اجـازه تمسـخر و اسـتهزاء را بـه مؤمنـان        

ãìØí@æc@ó�Ç@âìÓ@åß@âìÓ@Š‚�í@ü@aìäße@åíˆÛa@bèíc@bí	e@aì	�ß@�a	áèä@@@@�@:دهد نمي
@@	�Ç@õb	�ã@åß@õb�ã@üë@@@@@@@aëŒib	äm@üë@áØ	�Ðãc@aëŒ	àÜm@üë@åèä	ß@�a�	e@å	Øí@æc@ó

@æì½bÄÛa@áç@Ù÷ÛëdÏ@kní@\@åßë@æb¹⁄a@†Èi@Öì�ÐÛa@á+üa@�÷i@lbÔÛþbi@N@bèíc@bí
@@@@@@@k	nÌí@üë@aì	��£@üë@á	qg@å	ÄÛa@œ	Èi@Şæg@å	ÄÛa@åß@�a�r×@aìjänua@aìäße@åíˆÛa

@@@êì	ànçŠØÏ@�b	nîß@éîec@á§@Ý×dí@æc@á×†yc@k°c@�bšÈi@áØšÈi@@)a@Şæg@)a@aì	Ômaë
áîy‰@laìm�N@I§a@paŠvQQ@@ëQRNH@ @

اي كسانيكه ايمان آورده ايد، مبادا گروهي از شما، گروهي ديگـر را مسـخره   «
نمايد، شايد كه آنها از گروه مسخره كننده بهتر باشند، و مبادا از زنان، گروه ديگـر  

سخره كننده بهتر باشـند،  را از زنان به باد تمسخر بگيرند، شايد آن گروه، از گروه م
هاي زشت و ناروا  و از يكديگر عيبجويي نكرده و ايراد نگيريد، و مبادا به هم لقب

اين عمل بسيار بدي است كه به شخصي بعد از ايمان، ) به هم مارك نزنيد. (بدهيد
كـه از  ) ايـن را بدانـد  (و اگر كسي از اين رفتار توبه نكند . لقبهاي زشت داده شود

يـد از گمانهـاي   ا هاي كسـاني كـه ايمـان آورد   . اسـت لمان و ستمكاران ظازمره ى 
باشـد، و هرگـز    بسياري بپرهيزيد، زيرا بسياري از اين گمانها و حدسها، گنـاه مـي  

بدنبال تجسس و غيبت از يكديگر نباشيد، آيا هر يك از شما دوست دارد گوشت 
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بسيار زشـت و ناپسـند   برادرش را در حالي كه مرده است بخورد، قطعاً اين كار را 
داند، بنابراين تقواي الهي را پيشه كنيد، همانـا او بسـيار توبـه پـذير و بخشـنده       مي

  .»است
ãŒÛbi	Óc@b	îÜÇ@áî	D×ìÜ¾@ÒˆÓ@åßò@@@@@é@:در اين ارتباط فرموده است � اهللارسول 

ÞbÓ@bà×@æìØí@æc@�üg@òßbîÔÛa@âìí@†§aCN@I‚jÛaáÜ�ßë@ð‰bHN  

هم به زنا كنـد، در روز قيامـت بـر او حـد اجـرا      هر كس برده يا كنيزش را مت«
  ).و همانگونه باشد كه گفته است. (خواهد شد، مگر اينكه راست گفته باشد

زيرا در روز قيامت بردگان با آزادگان همگي يكسان هستند، و هـيچ اختالفـي   
  .با هم نخواهند داشت، مگر به تقوي

ديگـران حفاظـت   در هر صورت مسلمان بايـد زبـانش را از تهمـت و قـذف     
@�½a@áÜ+@åß@áÜ�½aCN	ß@æìàÜ	�Û@å	íë@éãb	D@@@@ê†@:فرموده است � اهللارسول . نمايد

IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

مسلمان كسي است كه ساير مسلمانان از زبان و دسـتش در امـان و سـالمت    «
  .»بمانند

: دارد در بياني ديگر، بسـيار زيبـا ارتبـاط مسـلمانان را بيـان مـي       �رسول اهللا 
DàÜÛ@åßû½a	@éÈib•c@´i@Ùj‘ë@	@�bšÈi@éšÈi@†’í@æbîäjÛb×@åßûCN@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

است كه قسمتي از آن، قسـمتي  ) استوار(مؤمن براي مؤمن همانند ساختماني «
انگشـتان خـويش را در    �ايشـان  ) و براي بيان حالت آن(كند  ديگر را محكم مي

  .»هم پنجه زدند
yc@åßûí@ü	ny@á×†	°@ó	D@@@@k: تچنين فرموده اس �و در بياني ديگر ايشان 
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é�ÐäÛ@k°@bß@éîeþC@NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

مگر آنچـه را بـراي   ) شود ايمانش كامل نمي(آورد  هيچ يك از شما ايمان نمي«
  .»دارد، براي برادرش هم دوست بدارد و بپسندد خودش دوست مي

 وظيفه مسلمانان را نسبت به يكديگر اينچنـين  � اهللاو در جايي ديگر رسول 
ßa@k�¡@LéàÜ�í@üë@éÛˆ±@üë@êŠÔ°@ü@áÜ�½a@ìec@áÜ�½a	ß@ùŠ	D@@@å: دارد بيان مي

@@@@@@@é	™ŠÇë@é	Ûbßë@é	ß…@âaŠ	y@áÜ	�½a@ó	ÜÇ@áÜ	�½a@Ý×@LáÜ�½a@êbec@ŠÔ°@æc@Š’ÛaCN@
IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

كند، خـوارش   مسلمان برادر مسلماني ديگر است، او را كوچك و تحقير نمي«
كندش، براي هر شخص همـين انـدازه شـر     نمي) شمند(سازد، و او را تسليم  نمي

هر مسـلمان بـر مسـلماني    . كافي است كه برادر مسلمانش را تحقير و كوچك كند
  .»اش، و آبرويش حرام است ىديگر، خونش، داراي

D@ü :كنـد  به مسلمانان اينگونـه سـفارش مـي    � اهللاو در حديثي ديگر، رسول 
@üë@aì’ubäm@üë@aëŠia†m@üë@aìšËbjm@)a@…bjÇ@aìãì×ë@œÈi@Éîi@óÜÇ@áØšÈi@Éjí

�bãaìegCN@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

ارتباطتـان را بـا هـم قطـع     (به يكديگر خشم نگيريد، و به هم پشـت نكنيـد   «
ى  ه، و در معامالت يكديگر را فريب ندهيد، و هيچ يـك از شـما در معاملـ   )نكنيد

يد بندگان خـدا و  برادرش دخالت نكند كه براي خودش آن را قرار دهد، تالش كن
  .»با يكديگر برادر باشيد
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a@Þì+‰@bí@A(D@1äÛa@µg@Ýu‰@õbu�@ÞbÔÏ@Z@:در حديثي نقل شده است كه) 1(
ÞbÓ@_¥ibz•@å�¡@sbäÛa@Õyc@åß@ZÞbÓ@LÙßc@ZÞbÓ@_åß@å@Z@@Þb	Ó@LÙ	ßc@Z@@á	q

ÞbÓ@_åß@ZÞbÓ@LÙßc@ZÞbÓ@_åß@áq@ZÚìicCN@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

چه كسي از ميان مردم حق ! اي رسول خدا: و گفترفته  �مردي نزد پيامبر «
چه كسي سزاوارتر اسـت كـه بـا او همنشـيني و مصـاحبت      (بيشتري بر من دارد؟ 

 �ديگر چه كسـي؟ ايشـان   : مادرت، مجدداً گفت: فرمود �ايشان ) داشته باشم؟
مـادرت، سـرانجام   : فرمـود  �ديگر چه كسي؟ ايشـان  : مادرت، باز پرسيد: فرمود
  .»پدرت: فرمود �چه كسي؟ ايشان  ديگر: پرسيد

D@ÝuŠÛa@åÈÜí@æc@ŠöbjØÛa@½×c@åß@Şæg@:ندا هبخاري و مسلم در حديثي ديگر آورد
ÝîÓ@Léí†Ûaë@Z)a@Þì+‰@bí@A@@Þb	Ó@_é	í†Ûaë@ÝuŠÛa@åÈÜí@Ñî×ë@Z@@@@b	ic@Ý	uŠÛa@Čk	�í
@LÝuŠÛaéßc@k�îÏ@Léßc@Čk�íë@Lêbic@k�îÏCN  
پـدر و مـادرش را لعنـت و     از بزرگترين گناهان كبيره آن است كـه شخصـي  «

اي رسول خدا، چگونه ممكن است كسي پـدر و مـادرش را   : نفرين كند، گفته شد
اينكه كسي پدر كسي ديگر را دشنام دهد، او : فرمود �لعنت و نفرين كند؟ ايشان 

  .»دهد دهد، و مادرش را هم دشنام مي هم در نتيجه اين عمل، پدرش را دشنام مي
‰™Ûa@b	™‰@¿@lŠ	ÛaìÛa@b	+ë@†	D@@@@@Á‚@:آمده است � اهللادر حديثي از رسول 
†ÛaìÛa@Á‚+@¿@lŠÛaC@NIÛa@‰…@ð‰b‚jc@l…½a@L…ŠÐÛa@Lðˆßi§a@á×bو ديگرانHN  

خشنودي پروردگار، در خشنودي و رضايت پدر است، و نارضايتي و خشـم  «
  .»پروردگار، در نارضايتي و خشم پدر است
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m@æg@ánî�Ç@Ýè	�Ðm@æc@ánîÛì	�Ï@@@aë†@:فرمايد خداوند متعال در اين باره مي) 1(
@@@@@		àÇcë@áèà		•dÏ@)a@áèä		ÈÛ@åíˆ		Ûa@Ù		÷Ûëc@áØßb		y‰c@aì		ÈİÔmë@T‰þa@¿ó @

áç‰b–ic�@NI@pbíe@†àªRRMRSHN  

بنابراين اگر از برنامه الهي ـ قرآن و سنت ـ روي گردان شويد، سرنوشتي جز   «
ندي و اين نخواهيد داشت كه در روي زمين فساد و تباهي كنيد و ارتباط خويشـاو 

صله رحم را قطع كنيد، آنان كساني هستند كه خداوند نفرين شان كـرده، و كـر و   
  ).آنان منافقاني بيش نيستند. (كورشان ساخته است

‚j	í@üC@NIÛa@@ð‰b	ä¦a@Ýe†	Ó@ò	y‰@ÉPb	D@@@@á: ده استودر بياني فرم �پيامبر خدا 

áÜ�ßëHN  

رد بهشـت  گسـلد، وا  آن كسي كه پيوند فاميلي و خويشـاوندي را از هـم مـي   «
  .»شود نمي

، آزار رساندن و رنجاندن خويشاوندان )قطع پيوند فاميلي(از موارد صله رحم 
  .و ياري نكردن آنان و خشم و غضب كردن به ايشان است

حال آناني كه بـه بـال مبـتال هسـتند چنـين بيـان        � اهللادر بياني ديگر رسول 
D@òÜîÛ@�î¼@âìí@Ý×@TŠÈm@â…e@7i@ÞbàÇc@Şæg@ÉPbÓ@ÝàÇ@ÝjÔí@ýÏ@òÈà¦a: دارد مي
áy‰CN@Ic†»HN  

هـر پنجشـنبه، شـب جمعـه عرضـه      ) انسـانها (اعمال و كـردار فرزنـدان آدم   «
قطـع كننـده صـله    (گسـلد   شود، و آن كسي كه پيوند خويشاوندي را از هم مي مي

  .»شود اعمالش پذيرفته نمي) رحم
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Ûa@Şæg	D@@áyŠ@:فرموده است � اهللامام بخاري در حديث ديگر آورده كه رسول 
)a@ÞbÔÏ@å»ŠÛa@åß@òäv‘@ZénÈİÓ@ÙÈİÓ@åßë@énÜ•ë@ÙÜ•ë@åßCN  

بدين . كه نام اهللا است گرفته شده است» الرحمن«صله رحم در واقع از كلمه «
هر كس تو را محترم بشـمارد و  » صله رحم«اي : سبب خداوند متعال فرموده است

بـا رحمتهـاي خـويش برقـرار      ارتباط خويشاوندي برقرار كند، من نيز ارتباط او را
كنم، و هر كس تو را قطع و پيوند خويشاوندي را از هم بگسلد، من نيز ارتباط  مي

  .»گردانم كنم، و از خيرات محرومش مي او را با رحمتهاي خويش قطع مي
آشكارا شنيدم كـه   � اهللاروايت كرده است كه از رسول  �عاص العمرو بن 

D@aì�îÛ@æýÏ@Þe@Şæg@áy‰@á @åØÛë@´äßû½a@¿b•ë@)a@ïÛë@bàŞãg@ïöbîÛëdi@:فرمودند
b ýji@bèÜicC@NIaÛð‰b‚jHN  

خانواده ابوفالن، دوستان من نيستند، فقط خدا و مؤمنان صـالح دوسـتان مـن    «
  .»هستند، اما رابطه رحمي دارند كه بايد حق صله رحم را براي آنان به جا آورم

اسـت كـه نـامش آورده نشـده تـا       � ابوفالن يكي از خويشاوندان رسول اهللا
مسلمانان از آن خانواده دلگير و ناراحت نشوند، منظور ايشان اين است كه فالنـي  
هر چند از نزديكان من است، ولي به سبب آنكه مسـلمان نيسـت از دوسـتان مـن     

  .باشد نمي
واصل را چنـين توصـيف    � اهللادر حديثي كه بخاري نقل كرده است، رسول 

  D�îÛ@bèÜ•ë@é»‰@oÈİÓ@a‡g@ðˆÛa@Ý•aìÛa@ŞåØÛë@øÏbØ½bi@Ý•aìÛaCN: كنند مي
كسـي نيسـت كـه در برابـر ارتبـاط متقابـل،       ) پيوند دهنده صله رحم(واصل «

ارتباط فاميلي را برقـرار كنـد، امـا واصـل كسـي اسـت كـه هرگـاه كسـي پيونـد           
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  .»دكن رود و آن را برقرار كرده و وصل مي كند، او مي اش را قطع مي ىخويشاوند
Ûaë	’í@ü@åíˆ	Ûa@æë†è	ëŒ‰@@@@�@:فرمايـد  خداوند متعال در صفت مومنان مي) 1(
…�@NIÛa@éíe@LæbÓŠÐWRNH  

  .»دهند مومنان كساني هستند كه شهادت نادرست و دروغ نمي«
 :فرمايـد  سوره حج خطـاب بـه انسـانها چنـين مـي      30پروردگار متعال در آيه 

�ëŒÛa@ÞìÓ@aìjänuaë@æbqëþa@åß@�uŠÛa@aìjänubÏ‰�N  
هاي مورد پرستش مشركين هسـتند، پرهيـز و    از پليدي كه همان بتها و پيكره«

  .»اجتناب كنيد، و از سخن ناصحيح و باطل هم پرهيز و اجتناب كنيد
شهادت به دروغ و سخن ناصحيح را از گناهان بـزرگ و كبيـره    � اهللارسول 

DŠöbjØÛa@½×di@áØ÷jãc@üc@Zi@ÚaŠ‘⁄a@åí†ÛaìÛa@ÖìÔÇë@)b@:برشمرده و فرموده است
oØ+@énîÛ@bäÜÓ@óny@bç‰ŠØí@Þa‹@bàÏ@L‰ëŒÛa@ñ…bè‘ë@‰ëŒÛa@ÞìÓëCN@IaÛáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

شـرك آوردن بـه خـدا، و عـاق     : آيا شما را از بزرگترين گناه كبيره آگاه سازم«
مورد خشم و نفرت پدر يا مادر قرار گرفتن و به آنها توجـه نكـردن تـا آن    (والدين

، و ســخن دروغ و ناصــحيح، و گــواهي دروغ و )رنجــد مــيحــد كــه قلبهايشــان 
: كردند كه سـرانجام گفتـيم   آنقدر اين مطالب را تكرار مي �رسول خدا . ناصحيح

  .»شدند و ديگر آن مطالب را تكرار نكنند ساكت مي �اي كاش ايشان 
هر كس گواهي به دروغ و ناحق بدهد، گناهان كبيره زيـر  : گويد امام ذهبي مي

  : داده استرا انجام 
�ß@ìç@åß@ð†èí@ü@)a@Şæg	ÒŠ@@�@:ـ ابتدا آن كه دروغ گفته و افترا زده است  1
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laˆ×�@NI@éíe@LŠÏbËRXHN  

  .»كند خداوند متعال شخص اسراف كار و دروغگو را هدايت نمي«
ـ وي با اين دروغ بر كسيكه عليه او گواهي داده ظلم كـرده اسـت، و مـال،      2

  .دروغ پايمال و ضايع شده است آبرو، و جان وي به سبب اين
ظلم كرده اسـت، زيـرا مـال     ،ـ در حق كسي كه به نفع او گواهي دروغ داده  3

  .حرامي را به طرف وي سوق داده است
ـ آنچه را كه خداوند متعال بر مسلمانان حرام گردانيده، بـر خـويش حـالل      4

�	y@áÜ	ß…@âaŠ	ÜÇ@áÜ�½a@@@@é	D@½a@ó@:فرموده است � اهللاقرار داده است، زيرا رسول 
é™ŠÇë@éÛbßëC@NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

  .»باشد ش، خون و آبرويش حرام ميا ىهر مسلماني بر مسلمان ديگر، داراي«
Èi@â†Ó@ÞŒnÏ@áØäîi@�ýe…@áØãb¹c@aëˆ‚nm@üë	†@@�@:فرمايد خداوند متعال مي) 1(

áîÄÇ@laˆÇ@áØÛë@)a@Ýîj+@åÇ@Ã…†•@b¶@õì�Ûa@aìÓëˆmë@bèmìjq�N@IÛaéíe@LÝzä@YTHN  

قرار ندهيد ) به فريب و حيله(در بين خودتان چنان را سوگندها و پيمانهايتان «
بلغزد، و اگر چنين كرديد به سبب آنكه  است قدمكه ثابت تا بدانوسيله شخصي را 

يد، بدي و بدبختي را خواهيد چشـيد، و عـذابي بـزرگ برايتـان     ا همانع راه خدا شد
  .»فراهم خواهد شد

  .از روي مكر و فريب و دروغ و حيله در ميان خودتان: يدخالً بينكم يعن
i@ÚaŠ‘⁄a	ÔÇë@)b	ÛaìÛa@Öì	nÓë@åí†	DŠöbjØÛa@Z@@@@@Ý@:فرموده است � اهللارسول 

sìàÌÛa@´àîÛaë@�ÐäÛaC@NIaÛð‰b‚jHN  
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آوردن بـه خداونـد يكتـا، عـاق الوالـدين       شـريك : گناهان كبيـره عبارتنـد از  «
، كشتن انساني به نـاحق،  )ها را برانگيختننافرماني پدر و مادر را كردن و خشم آن(

  .»و سوگند دروغين و باطل
èàÜØí@ü@òqýq	í@)a@á	ßbîÔÛa@âì	D@@@@ò@:فرموده است � اهللادر بياني ديگر رسول 

áîÛc@laˆÇ@á ë@áèî×Œí@üë@Zl‡bØÛa@ÑÜ§bi@énÈÜ+@ÕÐä½aë@æbä½aë@ê‰a‹g@Ýj�½aC@N
IáÜ�ßHN  

گويد، و پاكشان  مت با آنان سخن نميسه گروه هستند كه خداوند در روز قيا«
كنـد، و در عـوض عـذابي دردنـاك برايشـان       گرداند، و توجهي به آنـان نمـي   نمي
النگهاي تلباسـش از شـ  ) كسـي كـه از روي تكبـر و مخالفـت بـا سـنّت      : باشـد  مي
گذارد، و آن كسي  آورد، كسي كه به ديگران منّت مي پايش پايين تر مي) قوزكهاي(

  .»فروشد دروغ مي سوگندكه كااليش را با 
ÜÇ@ÑÜy@åß	¹@ó	İnÔí@´	èi@É	D@@@@@b@:فرموده است � اهللادر جايي ديگر رسول 

ÝîÓ@LæbjšË@éîÜÇ@ìçë@)a@ïÔÛ@áÜ�ß@ùŠßa@Þbß@Z@Þb	Ó@_�a��í@�b÷î‘@æb×@ægë@Z@ægë
Úa‰c@åß@�bjîšÓ@æb×C@NIáÜ�ßHN  

بخـورد كـه توسـط آن قسـم، مـال مسـلماني را       ) به دروغ(هركس سوگندي «
باشـد،   د، خداوند را مالقات خواهد كرد، در حاليكه پروردگار خشـمگين مـي  برباي

هر چند يك قطعه كوچك : فرمود �چيزي اندك باشد؟ ايشان  ،اگر چه: گفته شد
  .»)چوب اراك تقريبا ارزش و بهايي در آن روزها نداشت. (از چوب اراك باشد

aë@Låßûí@ü@)aë@Låßûí@ü@)aë@Låßûí(@D@ü@:فرموده است � اهللارسول ) 1(
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ÞbÓ@_)a@Þì+‰@bí@åß@ÝîÓ@ZéÔöaìi@ê‰bu@åßdí@ü@ðˆÛaC@NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

: گفتـه شـد  ) سه بار اين جمله را تكرار فرمودند( داردسوگند به خدا، ايمان ن«
ش از ا هكسي كه همسـاي : فرمود �رسول خدا؟ ايشان  اى) نداردايمان (چه كسي 

  .»در امان نباشد اش دست
í@ü@åß@òä¦a@Ýe†í@ü	u@åßd	D@@@ê‰b@:فرمايد مي �روايتي ديگر رسول خدا  در
éÔöaìiCN@IáÜ�ßHN  

  .»شود ش از دست وي در امان نباشد، وارد بهشت نميا ههركسي كه همساي«
D@Şæg@)a@Þì+‰@bí@:پرسيده شد � اهللاند كه از رسول ا هبخاري و مسلم نقل كرد

ÈÐmë@‰bèäÛa@âì–më@ÝîÜÛa@âìÔm@òãýÏ@@@@@@Þb	ÔÏ@Lbèãb	�Üi@b	èãa�u@ð‡û	më@Ö†	–nmë@Ý
@)a@Þì+‰�@ZaìÛbÓ@L‰bäÛa@¿@ïçë@bèîÏ@�e@ü@Z@@@@Ö†	–nmë@ò	iìnØ½a@óÜ	–m@òãýÏë

@)a@Þì+‰@ÞbÔÏ@L�a†yc@ð‡ûm@üë@‰aìqdi�@Zòä¦a@Ýçc@åß@ïçCN  
اي رسول خدا، فالن زن شبها در حـال قيـام نمـاز اسـت، و روزهـا را روزه      «
دهـد، امـا بـا     دهد، و صدقه و خيـرات هـم مـي    ي انجام ميگيرد، و كارهاي نيك مي

  ).نظرشما درباره اين زن چيست؟(رساند،  ىزبانش به همسايگان خويش آزار م
. باشد هيچ خيري در او نيست، و جايگاهش در جهنم مي: فرمود � اهللارسول 

دهـد، و   خواند، و اندكي كشك هم صدقه مي فالن زن نمازهاي فرض را مي: گفتند
 � اهللارسـول  ) نظر شـما دربـاره ايـن زن چيسـت؟    . (رساند ىچكس را آزار نمهي

  ).باشد جايگاهش بهشت مي. (باشد او از اهل بهشت مي: فرمود
í½u@Þa‹@bß	•ìí@Ý	¦bi@7î	ny@‰b	D@@@@@ó@:فرموده است � اهللادر حديثي رسول 

éq‰ìî+@éŞãc@oääÃC@NIaÛð‰b‚jHN  
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كرد، كه گمان كـردم از هـم    مي جبريل آنقدر در ارتباط با همسايگان سفارش«
  .»ارث خواهند برد

: دارد در بياني شيوا وظيفه مسلمان را در برابر همسايه بيـان مـي   � اهللارسول 
Dê‰bu@‡ûí@ýÏ@ŠeŁa@âìîÛaë@)bi@åßûí@æb×@åßC@NIÛað‰b‚jHN  

ش ا ههركس كه به خداوند يكتا و روز آخرت ايمان بياورد، نبايـد بـه همسـاي   «
  .»رساندآزار و رنجي ب

خداوند متعال در . ظلم كردن و ستم نمودن به مردم از گناهان كبيره است) 1(
  ã@üë@ïÛë@åß@á @bß@æì½bÄÛaë�N–��@:فرمايد سوره شوري چنين مي 8آيه 

  .»ستمكاران و ظالمان هيچ دوست و يار و ياوري ندارند«
@ßbCN	ÜÄÛa@ò	àÜÃ@á	í@pb	D@@@îÔÛa@âì@:در اين ارتبـاط فرمـوده اسـت    �رسول اهللا 

IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jNH  
خداونـد  » ظلم و ستم عامل و سبب تاريكي و وحشت در روز قيامـت اسـت  «

äÛa@æìàÜÄí@åíˆÛa@óÜÇ@Ýîj�Ûa@bàŞãg	Ìjíë@sb	T‰þa@¿@æì@@@�@:فرمايد متعال هم مي
áîÛc@laˆÇ@á @Ù÷Ûëc@Õ§a@�Ìi�@NIÛa@éíe@Lð‰ì’TRHN  

كننـد، و در   دم سـتم مـي  كند بر كساني است كه بر مـر  تنها راه كه مؤاخذه مي«
  .»آنان عذابي دردناك است روي زمين به ناحق بدنبال فساد و شرارت هستند، بر

D@ìec@áÜ�½a@:در عباراتي زيبا و نجات دهنده چنين فرموده است �رسول اهللا 
@@@xČŠ	Ï@å	ßë@énuby@¿@)a@æb×@éîec@òuby@¿@æb×@åßë@éàÜ�í@üë@éàÜÄí@ü@áÜ�½a

)a@xČŠÏ@òiŠ×@áÜ�ß@åÇ@@)a@êi	+@�bàÜ�ß@i+@åßë@òßbîÔÛa@âìí@lŠ×@åß@òiŠ×@éäÇ@
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òßbîÔÛa@âìíC@NIÛað‰b‚jHN  

كنـد،   كند، او را تسليم دشمن نمي مسلمان برادر مسلمان است، به او ستم نمي«
و هر كس در صدد برآوردن نيازها و احتياجات برادرش باشد، خداونـد در صـدد   

د، و هر كس مشكل و غمي را از مسلماني آي برآوردن نيازها و احتياجات وي برمي
برطرف كند، خداوند مشكلي از مشكالت و غمهاي روز قيامت را از وي برطـرف  

از مسلماني بپوشاند، خداوند )  …عيب يا نقطه ضعف يا (خواهد كرد، و هركس 
  .عيبها و گناهان وي را در قيامت خواهد پوشاند

më@ÝPbjÛbi@áØäîi@áØÛaìßc	èi@aìÛ†	aìÜ×dm@üë@@@b@�@:فرمايد خداوند متعال مي) 1(
âbØ§a@µg�@NIÛa@éíe@LêŠÔjQXXHN  

اموالتان در ميان خودتان به باطل و ناحق نخوريد، و آنها را بـا مخاصـمه بـه    «
حـال  ) تا با رشوه، زور قسمتي از امـوال مـردم بخوريـد   (سوي حكومتها نكشانيد 

  .»آنكه شما از باطل بودن رفتار خويش آگاهيد
ÜÃ@åß	‘@á	ß@�a½	ÓìP@T‰þa@å	+@µg@)a@é	D@@@@@@Éj@:فرموده است � رسول اهللا

òßbîÔÛa@âìí@´™‰cC@NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

هركس يك وجب از زمين كسي را به ستم غصب نمايد، خداوند هفت زمين «
را در روز قيامـت برگـردنش   ) به اندازه هفت برابر كره زمين، يا هفت طبقه زمين(

  ).ندازه حساب پس خواهد دادبه همان ا. (آويزان خواهد كرد
توان از خوردن مال و ثروت آنها از راه  از موارد ستم و ظلم در اموال مردم مي

رشوه، نيرنگ و فريبكاري، خيانت در خريد و فروش، دزدي ، راهزني، كـم كـردن   
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  .ها و ميزانها، را نام برد هها و ميزان، و زياد گرفتن پيمان هپيمان
äßû½aë@´äßû½a@æë‡ûí@åíˆÛaë	Ìi@pb	�ß@	b@@@@�@:است خداوند متعال فرموده) 1(

�bäîjß@�bg@ë@�bãbnèi@aìÜànya@†ÔÏ@aìj�n×a�@NI§a@éíe@LpaŠvQRHN@ @
آزارند،  ند ميا هوكساني كه مردان و زنان مؤمن را به سبب آنچه كه انجام نداد(

كـه تهمتـي خطرنـاك، و    ) اين را بدانيـد (كنند  و با تهمتهاي خويش ناراحتشان مي
  ).ندا هگناهي آشكار را مرتكب شد

��£@üë	nÌí@üë@aì	šÈi@k	áØ@@@@�@:فرمايـد  همچنين باز پروردگار حكيم مـي 
�bšÈi�N@I§a@éíe@paŠvQRHN@ @
هرگز از احواالت پنهان و آشكار يكديگر تجسس و جاسوسي نكنيد، و مبادا «

  .»از يكديگر غيبت كنيد
ä	ß@)a@†	Ç…ë@å	äÛa@é	äß@sbäÛa@Š‘@Şæg@@@@@sb	DÇ@òÛŒ@:فرموده است � اهللارسول 
é’zÏ@õbÔmaCN@IaÛáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

همانا بدترين و شرورترين مردم از نظر جايگاه در نـزد خداونـد يكتـا كسـي     «
او را تـرك  ) شا ىو رذالت اخالقـ (است كه مردم از ترس بدزباني و ناسزا گفتنش 

  .»كرده اند
@jÛa@“ybCN	í@)a@Şæg@õðˆ	ÐÛa@œÌj	D@@@:فرمايـد  در جايي ديگر مي �رسول اهللا 

Ië@…ëa…ìicÛaðˆßiHN  

به تحقيق خداوند يكتا بر هر شخص ناسزاگو و بـد زبـان و فحاشـي خشـم     «
  .»گيرد مي
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+	�½a@lbj	�Ï@áÜ	D@@@@Öì@:ند كـه ا هروايت كرد �بخاري و مسلم از پيامبر اكرم 
ŠÐ×@éÛbnÓëCN@ @

دشنام دادن مسلمان فسق و نافرماني و از اعمال زشت و نارواست، و پيكار با «
  .»مسلمان كفر است

از مصاديق ظلم و ستم خيانت به آبرو و ناموس مسلمان اسـت، و همچـنن از   
  .انواع آن غيبت، سخن چيني، افترا و تهمت زدن به مردم است

í	èíc@b	Ûa@b	äße@åíˆ	àŞãg@aì	à¨a@b	�î½aë@Š	Š@@@@@@@@�@ :خداوند متعال فرموده است) 1(
Û@êìjänubÏ@æbİî’Ûa@ÝàÇ@åß@�u‰@âü‹þaë@lb–ãþaë@@@†	íŠí@b	àŞãg@æìzÜÐm@áØÜÈ

@@@)a@Š	×‡@å	Ç@á×†–íë@Š�î½aë@Šà¨a@¿@õbšÌjÛaë@ñëa†ÈÛa@áØäîi@ÉÓìí@æc@æbİî’Ûa
æìènäß@ánãc@ÝèÏ@ñý–Ûa@åÇë�@NI½a@pbíe@Lê†öbYQ@–@YPHN  

سـنگها،  (اي كساني كه ايمان آورده ايد، ميگساري، قماربـازي، بتهـا و تيرهـا    «
پليـد و آلـوده   ) رفـت  ي و پيشگويي بكار مـي ورقها و تيرهايي كه براي بخت آزماي
باشند، بنابراين از اين چيزهاي پليد و آلـوده،   هستند و از كارها و اعمال شيطان مي

اجتناب و پرهيز كنيد، شايد كه رستگار و پيروز گرديد، جز اين نيست كه شـيطان  
شـما   خواهد بوسيله ميگساري و قمار در ميان شما دشمني و كينه ايجاد كند، و مي

را از ياد و ذكـر خداونـد يكتـا، و از برپـايي و خوانـدن نمـاز بـاز دارد، پـس آيـا          
تـا در دام  . (خواهيد از اين رفتار زشت و ناپسند دست برداريـد و بـس كنيـد    نمي

  ).شيطان نيفتيد
�î½aë@Šà¨a@åÇ@ÙãìÛd�í	Š@@�@:فرمايد سوره بقره خداوند چنين مي 219در آيه 
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Ïbäßë@�j×@áqg@bàèîÏ@ÝÓbàèÈÐã@åß@½×c@bàègë@sbäÜÛ@É�N  
گنـاه  : كننـد، بگـو   اي پيامبر، از تو درباره حكم شراب و قماربازي سؤال مـي «

بسيار بزرگي است، و اندكي هم سود براي مردم دارد، ولي گناه و زيان آن از سود 
  .آن بزرگتر و بيشتر است

�í@üë	Dåßûß@ìçë@ïãŒí@´y@ïãaŒÛa@ïãŒí@ü@@@ÖŠ@:فرموده است � اهللارسول 
åßûß@ìçë@bèiŠ’í@´y@Šà¨a@lŠ’í@üë@åßûß@ìçë@ÖŠ�í@´y@Ö‰b�ÛaC@NIÛa@@ð‰b	‚j

áÜ�ßëHN  

كنـد، و   كند، سارق در حالت ايمان سرقت نمي زناكار در حالت ايمان زنا نمي«
  .»كند شرابخوار و ميگسار در حالت ايمان ميگساري و شرابخواري نمي

هد در زمان انجام اين اعمال زشت ايمان بنابراين هر كس اين كارها را انجام د
گويند در ايـن حالـت ايمـان از قلبشـان خـارج       علماء مي. شود از قلبش خارج مي

گرديده و بر باالي سرشان آويزان خواهد شد تا آن زمانيكه دسـت از ايـن اعمـال    
  .بردارند

@D�üg@ñŠeŁa@¿@bèiŠ’í@\@bîã†Ûa@¿@Šà¨a@lŠ‘@åß@:فرموده است � اهللارسول 
lìní@æcC@NIáÜ�ßHN  

هر كس در دنيا ميگساري كرده و شراب بنوشد، در آخرت از شراب بهشـتي  «
  .»نخواهد نوشيد، مگر آنكه از اين رفتارش توبه كند

a@Şæg(@ßc@óÜÇ@âČŠy@µbÈm	à¨a@¥	�î½aë@Š	D@@@@Š@:فرموده است �رسول اهللا ) 1(
ŠØ�ß@Ý×ë@õa�jÌÛaë@òiìØÛaëC@NIc…ëa…ìicë@†»HN  
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اوند حكيم بر امت من، شراب، قماربازي، طبل زني، آالت موسيقي و هـر  خد«
  .»چيز مست كننده را حرام گردانيده است

@@:فرمايد ، سوره حجرات مي12خداوند متعال در آيه ) 1( @
�…@@@@@�b		nîß@é		îec@á		§@Ý		×dí@æc@á×†		yc@k		°c@�b		šÈi@áØ		šÈi@k		nÌí@üë

êìànçŠØÏ�N  
پسـندد و دوسـت    هر يـك از شـما مـي    مبادا، شما از يكديگر غيبت كنيد، آيا«

خواهد داشت گوشت برادرش را كه مرده است بخورد؟ قطعاً اينكـار را ناپسـند و   
  ).بدانيد غيبت كردن شبيه همين عمل است. (زشت خواهد داشت

DaìÛbÓ@_òjîÌÛa@bß@æë‰†mc@ZÞbÓ@LáÜÇc@éÛì+‰ë@)a@Z@:فرموده است �رسول اهللا 
ÝîÓ@LêŠØí@b¶@Úbec@ÚŠ×‡@ZcŠÏcÞbÓ@_ÞìÓc@bß@ïec@¿@æb×@æg@oí@Z@@@b	ß@é	îÏ@æb×@æg

énèi@†ÔÏ@ÞìÔm@bß@éîÏ@åØí@\@ægë@énjnËa@†ÔÏ@ÞìÔmC@NIáÜ�ßHN  

 �تـر اسـت، ايشـان     هخدا و رسولش آگـا : دانيد غيبت چيست؟ گفتند آيا مي«
از شنيدن آن ناراحت . (آيد آنچه را از برادرت بگويي كه از آن خوشش نمي: فرمود
گـويم، چيسـت؟    نظر شما درباره آنچه كه در برادرم است و مي: دگفته ش) شود مي

ي، و اگـر  ا هگويي در وي باشد، غيبتش را كـرد  اگر آنچه را كه مي: فرمود �ايشان 
  .»يا هگويي در وي نباشد، به او تهمت زد آنچه را كه مي

  DpbnÓ@òä¦a@Ýe†í@üCN@IÛað‰b‚jHN@:فرموده است �رسول اهللا ) 2(

  .بركش به بهشت نخواهد رفتسخن چين و خ«
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باشد، در اينجا فقط به تعدادي از  مواردي كه از آن نهي شده است زياد مي) 1(
  : كنيم آنها اشاره مي

  ).بدعت(ـ نوآوري در دين  1
D@bß@aˆç@bãŠßc@¿@t†yc@åß@:درباره بدعت در دين فرموده است � اهللارسول 

…‰@ìèÏ@éäß@�îÛCN@IaÛáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

 -نـوآوري  (يـم چيـز جديـدي    ا هدين ما و برنامه الهـي كـه آورد  هر كس در «
  .»بياورد كه در آن نيست، آن نوآوري وي مردود است) بدعتي

  D…‰@ìèÏ@bãŠßc@éîÜÇ@�îÛ@�ýàÇ@ÝàÇ@åßCN@IáÜ�ßHN@:باز ايشان فرمود

هر كسي عملي را انجام دهد كه مطـابق بـا راه و روش مـا نباشـد، عمـل او      «
  .»مردود و باطل است

نابر آنچه گفته شد مسلمان وظيفه دارد دقيقاً و كامالً پيرو ديـن مبـين اسـالم    ب
در ايـن ارتبـاط    �رسول اهللا . باشد، و از نوآوريها و بدعتهاي موجود بايد بپرهيزد

ígë	ªë@á×b	ßþa@pbq†	Ï@‰ì	×@Şæh	q†ª@Ý	Ç†i@ò	×ë@ò	Ç†i@Ý	D…@@@@@@@@@@@ò@:فرموده است
òÛý™CN@Ië@…ëa…ìicÛaðˆßiHN  

شـود   كه در دين اسـالم وارد شـده و مـي   ) بدعتهايي(ديدي از موارد ج …« 
،  بپرهيزيد، زيرا هر چيز نويي و جديدي در دين، نوعي بدعت است، و هر بـدعتي 

  .»گمراهي و سرگرداني است
  : ـ عكس و تصاوير و مجسمه 2

شريعت اسالم از آويزان كردن عكس در منازل، دفاتر كار براي گراميداشت، و 
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در ايـن ارتبـاط احاديـث    . ود، و يا هر چيزي ديگر نهي كـرده اسـت  احترام، يا يادب
  .زيادي آمده است

ßë	ÜÃc@å	¾@á	ç‡@å	Ü±@k	D@@@@@@Õ@:فرمايـد  خداوند متعال در حديثي قدسي مـي 
ñ�È‘@aìÔÜ‚îÛ@ëc@òjy@aìÔÜ‚îÛ@ëc@ñ‰‡@aìÔÜ‚îÜÏ@ïÔÜ‚×CN@IÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

م خلـق  ا هلق كردخواهد همانند آنچه خ تر است از كسي كه مي چه كسي ظالم«
يـا آنكـه   ! يا آنكه يك دانه را خلق كننـد ! توانند يك ذره را خلق كنند اگر مي! كند؟

  .»!يك دانه جو را خلق كند
í@�biaˆÇ@sbäÛa@†‘c	ßbîÔÛa@âì	Ûa@ò	ší@åíˆ	D@@@@@æì÷çb@:فرموده است �رسول اهللا 

)a@ÕÜ¢C@NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

شـود كـه هماننـد آنچـه      شديدترين عذاب در روز قيامت، شامل كساني مـي «
  .»سازند خداوند خلق كرده، مي

–í@åíˆÛa@Şæg	ç@æìÈä	D@@@êˆ@:فرموده است � اهللاهمچنين در جايي ديگر رسول 
á @ÞbÔí@LòßbîÔÛa@âìí@æìiˆÈí@‰ì–Ûa@ZánÔÜe@bß@aìîycC@NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

در روز ) كشـند  تصويرها را مي(سازند  به تحقيق كساني كه اين صورتها را مي«
يـد زنـده   ا هآنچه را كه خلق كرد: شود يامت عذاب خواهند شد، و به آنها گفته ميق

  .»كنيد
D@éîÏ@�bnîi@òØöý½a@Ýe†m@ü@:ند كها هروايت كرد �بخاري و مسلم از رسول اهللا 

ñ‰ì•@üë@kÜ×CN  
  .»شوند اي كه در آن سگ يا عكس وجود دارد، داخل نمي فرشتگان در خانه«

شود و  ا و تصاويري است كه مربوط به ذي روح مياين احاديث شامل عكسه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

7 
����� ��	
� ��  

d6�G�6 y�+: 

-��-Y � �D��Z I�Q*N 0$ ;" D3�: 
�  R
;Q�� K��* �+ ji�? �" �, '�
 E)�Z ;&
 A)
 �U I+ ,���¡�*
 R����
É;& X �4 <�
 7
 ��
 7 : 
��T K���� 
;)D �)�-" 
� 0$ �, +;, ��4M 
��  �+��&;\
'�
 :< 7 d,�M�& 
����� �� �7� �
:% U��4� F=�&%X 

 0����>+;& �"U>��D ;T$ R���N ,É;& I+ X �4 <�
 7
 ��
 7 :����, ��4M 
� %
U���, �
;QM 
� 0$ �M%X 

� ��&D �N �� ;�" 
� h)�L��1Y ,'��
 �+;�& ji�? �, �)+;, ��) �,J  d�6
 �)�
m-"U�)���" 
� h)�L�1Y X 8&��9 hi" ')
�6 '�� �+ e�� A)
 
;)D�  ���&$
'�
U�X% 

                                                                                                                            

توانند حركت كنند، اما عكس از مناظر طبيعت مانند درختان، گلها و امثال اينها  مي
از مواردي كه عكس آنها نهي شـده  . شود ايرادي ندارد، و شامل احاديث فوق نمي

 باشد، همچنـين  است، عكس پرندگان، حيوانات و آنچه صاحب روح و حركت مي
  .از گلدوزي شكل پرندگان و جانوان بر روي بالشتها و متكاها نهي شده است

  .گنجد موارد ديگري در شريعت از آنها نهي شده كه در اين رساله نمي
a@Þì+‰@Ýe…�@@óÜÇ(@D@:روايت كرده است كه �ام المومنين ام سلمه ) 1(

ÞbÓ@áq@éšàËdÏ@êŠ–i@Õ‘@†Óë@òàÜ+@ïic@Z@	Èjm@œjÓ@a‡g@¶ëŠÛa@Şæg@@Š	–jÛa@é…C@N
IáÜ�ßNH  

 �بر ابوسلمه وارد شدند در حاليكه چشمانش باز بود، ايشـان   � اهللارسول «
  .»كند شود، چشم آن را دنبال مي آنگاه كه روح گرفته مي: آنها را بست و فرمود
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Ï@Š–jÛa@aìšàËdÏ@á×bmìß@ÃŠšy@a‡g	–jÛa@Şæh	D@@@Š@:فرموده است �رسول اهللا 
hÏ@�a�e@aìÛìÓë@L¶ëŠÛa@Éjníoî½a@Ýçc@ÞbÓ@bß@óÜÇ@åßûŽí@éŞãCN@Icéubß@åiaë@†»HN  

هايتان حاضر شديد، چشم مرده را ببنديد، زيـرا آن روح   ههر گاه بر بستر مرد«
كند، سخنان نيك و خوب باالي سر مرده بگوييـد، زيـرا فرشـتگان بـر      را دنبال مي

  .»گويند گويند، آمين مي آنچه كه خانواده مرده مي
D@ü: غزوه أُحد فرمودند) شهداي(در ارتباط با كشته شدگان  �رسول اهللا ) 1(

áèîÜÇ@Ý–í@\ë@LòßbîÔÛa@âìí@�bØ�ß@¶ìÐí@â…@Ý×@ëc@¶Šu@Ý×@ŞæhÏ@áçìÜ�ÌmC@NIc†»HN  

آنها را غسل ندهيد، زيرا هر زخـم و هـر خـوني در روز قيامـت از آن بـوي      «
  .»خيزد، و بر آنان نماز هم نخواند مشك برمي

¯D@1äÛa@æb×�@@¿@†yc@óÜnÓ@åß@´ÜuŠÛa@´i@Éà@:آمده استدر حديثي ديگر 
ÞìÔí@áq@†yaë@lìq@Z@@@@@¿@é	ß†Ó@bàç†	yc@µg@é	Û@�	‘c@a‡hÏ@_æeŠÔÜÛ@�aˆec@Šr×c@áèíc

ÞbÓë@†zÜÛa@Z@@aìÜ	�Ìí@\ë@áèöbß…@¿@áèäÏ†i@Šßcë@LòßbîÔÛa@âìí@õüûç@óÜÇ@†îè‘@bãc
áèîÜÇ@Ý–í@\ëC@NIÛað‰b‚jNH@ @

كرد،  را از كشته شدگان أُحد را در يك قبر جمع مي بين هر دو مرد �پيامبر «
كدام يك، از قرآن بيشتر حفـظ داشـت؟ بـه هـر كـدام كـه اشـاره        : گفت سپس مي
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من بر اينان در روز قيامـت گـواه   : گفت نهاد، و مي شد، زودتر وي را در قبر مي مي
آنكـه   داد، بـدون  خواهم بود، و سرانجام با همان خونهايشان فرمان به دفنشان مـي 

  .»آنان را بشويند، و يا بر آنان نماز بخواند
چنانچه تعداد جنازه زياد بوده و كفن كم باشد، جايز است چند نفر را در يك 
قبر دفن كنند، و آن كسيكه قرآن بيشتر حفظ دارد، زودتـر در قبـر گذاشـته شـود،     

yc@âìí@ñŒ»@óÜÇ@Ñ	ÓìÏ@L†	D@)a@Þì+‰@ómc�@@@@:كند روايت مي �انس بن مالك 
ÞbÔÏ@Léi@ÝČrßë@Ê†Žu@†Ó@êeŠÏ@éîÜÇ@Z@@@é	Ü×dm@ó	ny@én×iÛ@bè�Ðã@¿@òîÐ•@†£@æc@üìÛ

ÞbÓ@Lbèãìİi@åß@òßbîÔÛa@âìí@Š’°@óny@LòîÏbÈÛa@Z@@@o	ãbØÏ@Lb	èîÏ@éäÐØÏ@ñŠàäi@bÇ…@áq
@@@é	+c‰@a†	i@é	îÜu‰@óÜÇ@p†ß@a‡gë@Lêýu‰@p†i@é+c‰@óÜÇ@p†ß@a‡g@N@Þb	Ó@Z@@Š	rØÏ

lbîrÛa@oÜÓë@óÜnÔÛa@NÞbÓ@Za@å�ÐØÏ†yaìÛa@lìrÛa@¿@òqýrÛaë@æýuŠÛaë@ÝuŠÛ@N@@á	q
@@Þb	Óë@Lê�	Ë@õa†è’Ûa@åß@…†yaë@½Ó@¿@æìäÏ†í@Z@@@@@Þb	Ó@Lâì	îÛa@áØî	ÜÇ@†çb	‘@b	ãc@Z

ÞbÓë@lbîrÛa@o�ÜÓë@óÜnÔÛa@pŠr×ë@Z@@@@@@@L†	yaë@½	Ó@¿@´ä	qüaë@ò	qýrÛa@É	à¯@æb	×ë
Þd�íë@ZlìrÛa@¿@òqýrÛaë@´ÜuŠÛa@å�Ðv×ë@†zÜÛa@¿@â†ÔîÏ@�bãeŠÓ@Šr×c@áèíc@†yaìÛaCN  
از كنار جنازه حمزه بن عبـدالمطلب   � اهللابعد از غزوه أُحد، زمانيكه رسول «
كـرده  ) تكـه تكـه كـردن   (ش را بريده و وي را مثْله ا ىعبور كرد، در حاليكه بين �

در درونـش  ) �خواهر حمزه، مادر زبيـر و عمـه پيـامبر    (اگر صفيه : بودند، فرمود
كردم، تـا   ، حمزه را به حال خودش رها مي)دش ناراحت نمي(كرد  چيزي حس نمي

درندگان او را بخورند، و خداونـد وي را از شـكم پرنـدگان و درنـدگان وحشـي      
آنگـاه كـه سـرش را     كفن كرد،) يا هپارچ(سپس او را در پوست ببري . حشر نمايد

پوشـاند، سـرش لخـت     شد، و آنگـاه پاهـايش را مـي    پوشاند، پاهايش لخت مي مي
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د نمـاز   شد، سرانجا مي م سرش را پوشاند و به غير از او بر هيچيك از شهداي أُحـ
كشته شدگان زياد بودند، و : گفت. من امروز بر شما شاهد هستم: نخواند، و فرمود

 � اهللاكردند، و رسول  سه نفر، و دو نفر را در يك قبر دفن مي: لباسها كم، و گفت
او را جلـوتر در قبـر    كداميك قرآن بيشـتري حفـظ داشـته اسـت، پـس     : پرسيد مي
  . »گذاشت، و دو مرد، و سه مرد را هم در يك لباس كفن كرد مي

مفهوم دو يا سه نفر را در يك كفن قرار دادن : گويد مي شيخ االسالم ابن تيميه
كردند، و هر جنازه بـا قسـمتي از    يك كفن را بين چند نفر تقسيم مي: اين است كه

ي بدن را نپوشاند، و اين سوال كه كدام يـك  شد، هر چند كه تمام كفن پوشانده مي
. قرآن بيشتري از حفظ دارد، و زودتر گذاشتنش در قبر داللت بـر همـين امـر دارد   

كردند و  زيرا اگر در يك كفن بودند اين امر امكان پذير نبود، و بايد كفن را باز مي
  .مجددا آنان را كفن كردند

است، اما نظركسـاني كـه ظـاهر     تفسير ابن تيميه صحيح: گويد شيخ ألباني مي
باشد، بدين معنا كه دو يا سه نفـر   كنند، اشتباه مي حديث را بيان كرده، و تفسير مي

  .كردند را در يك كفن دفن مي
�Ë@åß	�ß@Ý	ØÏ@�bàÜ	îÜÇ@án	ÐË@é	Û@Š	a@é(@@@@@@@D@:فرموده است �رسول اهللا ) 1(

@@@@@@b	íg@éäØ	+c@åØ	�ß@Šud	×@é	îÜÇ@ðŠ	uc@éČäudÏ@éÛ@ŠÐy@åßë@LñŠß@´Èi‰c@@âì	í@µg@ê
@@ò	ä¦a@Ö½n	+aë@s†ä+@åß@òßbîÔÛa@âìí@)a@êb�×@éäÐ×@åßë@LòßbîÔÛaCN@I@	§a@Lá×bÛa@@ï	Ôèîj

ëديگرانHN@ @

و آن را پنهـان  ) و چنانچه عيبـي در او ببينـد  (هر كس مسلماني را غسل دهد «
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دهـد، و هـر    نمايد، خداوند متعال چهل بار او را مورد بخشش و مغفرت قرار مـي 
گوري را آماده كرده، و بكند، و به خـاك بسـپاردش، هماننـد    ) ميت(كس براي او 

اي سكني داده، تا روز قيامت اجر خواهد برد، و هر كـس   كسي كه وي را در خانه
، و )ديبـاي لطيـف و گرانبهـا   (كه او را كفن كند، خداوند متعال وي را بـا سـندس   

وز قيامـت  ، بهشـتي در ر )اي كه با ابريشـم و زر بافتـه شـده اسـت     پارچه(استبرق 
  .»پوشاند مي

زيـرا  . گـان اسـت   ههمانند مقدار آن در زنـد ) ميت(مقدار عورت در مرده ) 1(
  Doîß@üë@ïy@ˆ‚Ï@µg@ŠÄäm@üëC@NI…ëa…ìicHN@:فرموده است � اهللارسول 

  .»نگاه نكن) ميت(به رانهاي شخص زنده و مرده «
زيـرا  . شـود  هايش نجاستي باقي مانده باشد، خـارج  هزيرا چنانچه در رود) 2(

بايد با مرده با شفقت و دلسوزي رفتـار كـرد، و ايـن را بايـد دانسـت كـه احتـرام        
: فرموده اسـت  �رسول خدا . گذاشتن ميت، همانند احترام گذاشتن به زنده است

D�bîy@êŠ�Ø×@oî½a@áÄÇ@Š�×@ŞægCN@Ic†»NH  

ه ، همانند شكستن آن در حالت زنـد )مرده(به تحقيق شكستن استخوان ميت «
  .»بودنش است

–ÓìÏ	Ûa@Éß@æb×@�ýu‰@Şæg�@@@én	D@@1ä@:روايت كرده است كه �ابن عباس ) 3(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

2 
����� ��	
� ��  

 ,�_&�?…  XO&  '��� @_�� � ,h���" '�
� '�� 
��"
 ,��)�?Ub;�^ X º�Y
O& 
� h��" ��)�?U�X %O& e5� 
� �
 I�� � I�+ ��" �+ 7�* ��6+U�X % ��" ;6 �+U e5�

���6+ X&
�$ �" 
� h��+N �� ;"J O& '�& dQ? ���G� ;>
 �M �1,N  0$ ,�)��" 0�B"
E�Y �) ���9 �" 
� '��G� Ã�;T e� ��" � ��, ��9 
�J  A�)
 ��" ;�>
 � +����" 0$ ���?

                                                                                                                            

ÞbÔÏ@LpbàÏ@âŠª@ìçë@énÓbã@Z@)a@Þì+‰�@Z@@@´iì	q@¿@êì	äÐ×ë@‰†+ë@õb¶@êìÜ�Ëa
�bîjÜß@òßbîÔÛa@âìí@érÈjí@)a@ŞæhÏ@é+c‰@aëŠà¥@üë@�bjîP@êì�·@üëC@NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

بود كه شترش او را بر زمين انداخت، و  �حرام همراه پيامبر مردي در حال ا«
او را با آب و سدر غسل دهيـد، و  : فرمود � اهللاگردنش را شكست و مرد، رسول 

در دو پارچه كفن كنيـد، و بـه وي عطـر و مـاده خوشـبو نـزده، و سـرش را هـم         
  .نمايد ر ميزيرا خداوند متعال او را در روز قيامت تلبيه گويان محشو. نپوشانيد
D@@LÙ	Ü½aë@ÙÛ@òàÈäÛaë@†à§a@Şæg@LÙîjÛ@ÙÛ@ÙíŠ‘@ü@ÙîjÛ@LÙîjÛ@áèÜÛa@ÙîjÛ

ÙÛ@ÙíŠ‘@üCN@ @
™aìßë@bèäßbî¶@æc†ia	D@@É@:فرمود �آمده كه پيامبر  � در حديث ام عطيه) 1(

oÛbÓ@Lbèäß@õì™ìÛa@ZæëŠÓ@òqýq@bçbäİ’ßëC@NIÛað‰b‚jHN@ @
سمت راست بـدنش، و اعضـاي    از) �در ارتباط با غسل زينب دختر پيامبر «

  .»موهايش را به سه قسمت تقسيم كرديم: گويد ام عطيه مي. وضو آغاز كنيد
+@ëc@�b�¼@ëc@�bqýq@bèäÜ�Ëa	r×c@ëc@�bÈj	ß@Š	D@@@@å@:فرموده است � اهللارسول ) 2(

ÙÛ‡@³íc‰@æg@ÙÛ‡C@NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

احتياجي به ايـن كـار    او را سه بار، يا پنج بار، يا بيشتر بشوييد، اگر ديديد كه«
  .»است
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  .عطر مشك زدند � زيرا بر اجساد انس و ابن عمر) 1(
«	†@iaë	D�bqýq@êëŠºdÏ@oî½a@ÃŠºc@a‡gC@NIc@@@å@:فرموده است � اهللازيرا رسول ) 2(

cjî‘@ïiòHN  

اگر كفن ميت را خوشبو كرديد، اين عمل را سه بار انجـام دهيـد، البتـه ايـن     «
  .»شود احرام بوده است انجام نمي عمل براي ميتي كه در حال

آمده بود، و در روايـت ديگـر آمـده     �همانگونه كه در حديث ام عطيه ) 3(
‚j	èîãŠÓC@NIÛa@@ð‰b	•bãë@b	èãbîÔÛcë@bènî	èÐÜe@b	Dtýqc@òqýq@bçŠÈ‘@bãŠ�ÐšÏ@Z@@@@b@:است

áÜ�ßëHN  

را به سـه قسـمت تقسـيم كـرديم دو     ) �زينب دخت پيامبر (گيسوهايش را «
، و يكي در وسـط پيشـاني، و همـه را در پشـت سـر      )شاخها(ف گيسو در دو طر
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  .»انداختيم
+‰@Şæg	a@Þì(@@D: آورده اسـت  �بخاري در حديثي از ام المؤمنين عايشه ) 1(
�@@@@@@üë@—î	àÓ@åèî	Ï@�î	Û@Ñ	+Š×@åß@òîÛìz+@œîi@òîãb¹@laìqc@òqýq@¿@åÅÐv×

�bua‰…g@bèîÏ@x‰…c@LòßbàÇCN  
كـه از جـنس   ) نام روستايي(يمني سحولي در سه پارچه سفيد  � اهللارسول «

آن  پنبه بود، كفن گرديد، و در ميان آنهـا پيـراهن و عمامـه وجـود نداشـت، و در      
  . »پارچه پيچيده شدند

  .لنگ دور پاها را ازار گويند. زيرجامه، شلوار و آنچه بدن را بپوشاند) 2(
ÐØm@æc	í@áÜÈÛa@Ýçc@åß@éäÇ@ÅÐ−@åß@Šr×c@@@å	D@ôŠ@:گويد مي :ابن منذر ) 3(

laìqc@ò�¼@¿@ñcŠ½aC @NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

آنها علم آموخته و حفظ كرديم، معتقدند كه زنـان در   بيشتر دانشمنداني كه از«
  . »پنج پارچه كفن شوند
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 �بنت عمـيس   ءوصيت كرد، زنش اسما �همانگونه كه ابوبكر صديق ) 1(
  IÙÛbßNH. او را غسل دهد

  .او را غسل دهد :ن سيرين هم وصيت كرد اب �نس بن مالك أ
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@�‰u	Ûg@É	+‰@Şï	a@Þì(@@@@D: روايت شده است كه � عايشه ازدرحديثي ) 1(
@Þì	Ócë@ï+c‰@¿@�bÇa†•@†uc@bãcë@ÉîÔjÛbi@ñ‹bäu@åß@Z@@Þb	ÔÏ@Lêb	+c‰@aë@Z@@@aë@b	ãc@Ý	i

_čÙnäÏ…ë@čÙîÜÇ@ŽoîÜ•@áq@čÙnäÐ×ë@čÙnÜ�ÌÏ@ïÜjÓ@čoß@ìÛ@čÚŠ™@bß@Lêb+a‰AC@NIc@L†»

Ûaubß@åia@Lïß‰a†@ë@éديگرانHN  

اي در گورستان بقيع نزدم آمد، حـال آنكـه    و بعد از دفن جنازه � اهللارسول «
بلكه من : فرمود �ايشان ! واي سرم: گفتم كرد، در نتيجه مي سرم به شدت درد مي
رسـد اگـر قبـل از مـن      ، چه زياني به تو مـي )اين را بدان(  !سردرد دارم، واي سرم

خوانم، و دفنت  كنم، آنگاه بر تو نماز مي كفنت مي بميري آنگاه غسلت خواهم داد،
  !كنم؟ مي

•Üe@oîÜ	ia@Ñ	jÇ@å	D@@@@sb@:كند كه طلحه بن عبداهللا بن عوف روايت مي) 2(
�@@@@@pˆ	ec@ÎŠ	Ï@b	ČàÜÏ@LbäÈDc@óny@Šèuë@ñ‰ì+ë@lbnØÛa@ò¤bÐi@cŠÔÏ@ñ‹bäu@óÜÇ

ÞbÔÏ@énÛd�Ï@ê†îi@ZÕyë@òä+@bèŞãc@aìàÜÈnÛ@pŠèu@bàŞãgCN@IÛaic@Lð‰b‚jë@…ëa…ìÛaïíb�äHN  
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اي نماز خواندم، او سوره فاتحه را بـا   بر جنازه �پشت سر عبداهللا بن عباس «
اي ديگر با صداي بلند خواند، تا آنها را به مـا بشـنواند، بعـد از اتمـام نمـاز،       سوره

عمداً با صداي بلند خواندم كه بدانيـد خوانـدن   : دستش را گرفتم و پرسيدم، گفت
  .»باشد حق مي فاتحه و سوره سنت و
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ÜÈÛa@Ýçc@Éºc	ÜÇ@á	–½a@Şæc@ó	ÜÇ@ïÜ	ä¦a@ó	D@@@@@@Œöb@:گويد مي :ابن قدامه ) 1(
@@Ý	×@¿@éí†í@ÉÏŠí@bàèäÇ@)a@ï™‰@ŠàÇ@åia@æb×ë@Lbç½Øí@ñ�jØm@Þëc@¿@éí†í@ÉÏŠí

ñ�jØmC @NIÛa@åia@LïÔèîjc@éßa†Ó@åiü@7Ì½a@Léjî‘@ïiSOTQW@@ëديگرانHN  

ازگزار بر جنازه به هنگام تكبير اول رفع يدين اجماع علما بر اين است كه نم«
. كـرد  با هر تكبير دسـتهايش را بلنـد مـي    �، ابن عمر )دستهايش را بلند كند(كند 

  ).كرد رفع يدين مي(
شـود، امـا در    در مذهب شافعي و احمد بن حنبل، با هر تكبير دستها بلند مـي 

در همان تكبير اول دستها كنند، يعني تنها  مذهب حنفي و مالكي دستها را بلند نمي
  .كنند را بلند مي

ÐİÛaë	@Ý	–í@	@ÁÔ�Ûaë@Z@@@@ó�Ü	D@òíaë‰@¿ë@@:فرموده است � اهللازيرا رسول ) 2(
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ò»ŠÛaë@ñŠÐÌ½bi@éí†ÛaìÛ@óÇ†íë@éîÜÇC@NIÛaðˆßiHN  

شـود، و   كودك، نماز خوانـده مـي  : براي جنين سقط شده، و در روايتي ديگر«
  .»شود حمت ميبراي پدر و مادرش دعاي مغفرت و ر

IQ@HÞbÓ@Âbä¦a@kÛbË@ïic@åÇ@ZD@@@@@@ñ‹b	äu@ó	ÜÇ@óÜ	•@Ù	Ûbß@å	i@�ãc@p†è‘
@òíaë‰@¿ë@	@é+c‰@†äÇ@Ýu‰@Z@@@	@“íŠÓ@åß@ñcŠßa@ñ‹bä @ïmc@ÉÏ‰@bàÜÏ@	@ŠíŠ�Ûa@sc‰
@éÛ@ÝîÔÏ@	@ ‰b–ãþa@åß@ëc@Z@@@@@@óÜ	–Ï@Lb	èîÜÇ@Ý	–Ï@æý	Ï@ò	äia@ñ‹bäu@êˆç@ñŒ»@bic@bí

	@òíaë‰@¿ë@	@bèİ+ë@âbÔÏ@bèîÜÇ@Z†äÇ@@åi@õýÈÛa@bäîÏë@Ššec@“Èã@bèîÜÇë@bèmŒîvÇ
ÞbÓ@ñcŠ½aë@ÝuŠÛa@óÜÇ@éßbîÓ@Òýnea@ôc‰@bàÜÏ@ðë†ÈÛa@…bí‹@Z@æb×@aˆØç@ñŒ»@bic@bí

@)a@Þì+‰�@ÞbÓ@_oàÓ@sîy@ñcŠ½a@åßë@_oàÓ@sîy@âìÔí@Z@Þb	Ó@LáÈã@Z@@o	ÐnÛbÏ
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ÞbÔÏ@õýÈÛa@bäîÛg@ZaìÄÐyaC@NIc@L…ëa…ìic@L†»Ûa@ë@éubß@åia@Lðˆßi
;-)+0HN@ @
 �شاهد بودم كه انس بن مالـك  : جناط روايت است كه گفتالاز ابي غالب «

اي نماز خواند، ـ در روايت ديگري آمده است ـ در مقابـل سـر      در برابر سر جنازه
: تابوت ايستاد، و زماني كه جنازه را بردند، جنازه زني قريشي يا انصاري آورده شد

اين جنازه دختر فالني است، بر او نيز ! زهاي ابوحم: در اين هنگام به انس گفته شد
در روايـت  . نماز بخوان، در نتيجه او در وسط جنازه ايستاد، و بـر او نمـاز خوانـد   

در انتهاي تابوت ايستاد، در حالي كه بر آن جنازه كفني سبز : ديگري آمده است كه
نيـز  ) ينيكي از ثقات و معتمدين تابع(رنگ بود، و در ميان ما عالء بن زياد عدوي 

و هنگامي كه او شاهد ايـن اخـتالف در قيـام ميـان زن و مـرد بـود       . وجود داشت
همينگونه كه تو ايستادي و نمـاز خوانـدي    � اهللاآيا رسول ! اي ابوحمزه : پرسيد

! خوانـد؟  خواند؟ و شبيه آنچه كه بر زن نماز خوانـدي نمـاز مـي    بر جنازه نماز مي
ايـن روش را در  : زياد رو به ما كرد و گفت بله، در اين هنگام عالء بن: انس گفت

  .»خواندن نماز جنازه حفظ كنيد
•	Üe@oîÜ	Ûa@Ñ	D@@@@1ä@:آمده است كه �در حديثي ديگر از سمره بن جندب 

�@@@@@)a@Þì	+‰@âb	ÔÏ@Lõb	�Ðã@ïçë@ombß@kÈ×@âc@óÜÇ@óÜ•ë�@@@@b	èîÜÇ@ñý	–ÜÛ
bèİ+ëC @NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

حالـت نفـاس مـرده بـود نمـاز      بـر ام كعـب كـه در     �در پشت سر پيـامبر  «
  .»در وسط جنازه براي نماز ايستادند �خوانديم، بدينصورت كه ايشان 
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¿@a@Þì+‰@Éß@bäuŠe�@@ñ‹bäu(@D@:اي انصاري روايت است كه از صحابه) 1(
@@@@)a@Þì	+‰@�	ÜvÏ@Lï	ic@Éß@âýË@bãcë@‰b–ãþa@åß@Ýu‰�@@@@@½	ÔÛa@ñ�	Ðy@ó	ÜÇ

@òíaë‰@¿ë@	@ï•ìí@ÝÈvÏ@Z@@a@	@µg@øßì	í@@Þì	Ôíë@ŠÏb	§@Z@@@@@LscŠ	Ûa@Ý	jÓ@å	ß@É	+ëc
òä¦a@¿@éÛ@ÖˆčÇ@ŞlŽŠÛ@´ÜuŠÛa@ÝjÓ@åß@É+ëcëC @NIc@L†»c@L…ëëa…ìiÛa@ë@ïÔèîjديگرانHN  

براي تشييع جنازه مردي انصاري خارج شديم، من در  � اهللابه همراه رسول «
در كنـار گـودال قبـر     � اهللاسپس رسـول  . اي در كنار پدرم بودم آن زمان پسربچه

بـه او  : كرد، ـ و در روايت ديگري آمده است كـه   شست و به گوركَن سفارش مين
تر كـن، چـه    هاز جانب سر، و از جانب پاها، قبر را گشاد: گفت كرد و مي اشاره مي

  .»هاي خرماي بهشت نصيب او گردد بسا از شاخه
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دهنـد و در پهلـوي آن    شكاف انتهايي گـور كـه مـرده را در آن قـرار مـي     ) 1(
  .را لحد گويند باشد مي

قبر بصورت لَحد، يا شكاف مستقيم هر دو جايز است، ولي لحد مجموعاً ) 2(
@�½	m@b	Ûa@¿ì	D@@@@1ä@:كنـد كـه   روايـت مـي   �انس بن مالك . از شكاف بهتر است

aìÛbÔÏ@LŽ¶ğŠflšŽí@Šeeë@†zÜí@ćÝu‰@Lòäí†½bi@Z@@Õj	+@bàèídÏ@LbàèîÛg@sÈjãë@bäi‰@�‚n�ã
Õj�Ï@LbàèîÛg@Ý+‰dÏ@Lêbä×Šm@@@@@@1ä	ÜÛ@aë†	zÜÏ@L†	zÜÛa@kyb	•�CN@Ic@@@@Lé	ubß@å	ia@L†	»

Ûa@ë@ðëbzİديگرانHN  

وفات نمود، در شهر مدينه دو گـوركَن وجـود داشـت،     �هنگامي كه پيامبر «
از پروردگارمـان  : اصحاب گفتند. كَند زد، و ديگري قبر را معمولي مي يكي لحد مي

يم، هر كس كه بر ديگـري  فرست و به نزد آنها مي) كنيم استخاره مي(طلب خير كرده
در نتيجه آن لحـد كَـن سـريعتر آمـد و     . كنيم سبقت گرفت، قبر را به او واگذار مي

  .»لحدي كَند �براي پيامبر 
§c	Û@aë†	§@ï	D@@@@�a†@:كند كـه  عامر بن سعد بن ابي وقاص از پدرش روايت مي

@)a@Þì+Ši@Éä•@bà×@�bj–ã@²ÜÛa@ŞïÜÇ@aìj–ãaë�C@NI@LáÜ�ßÛab�äö@åia@Lï@ë@éubßديگرانNH  

برايم لحدي بكَنيـد، و آن را بـا خشـت محكـم كـرده و ببنديـد،       : پدرم گفت«
  .»كردند � اهللاهمانگونه كه براي رسول 
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هر چيز پهني كه بتواند لحد را ببندد، حـال تفـاوتي نـدارد كـه از جـنس      ) 1(
  .سنگ، چوب، فلز، تخته كشتي يا استخوان باشد

@	@@@@@@D@:زيرا در حديث آمده است كـه ) 2( )a@Þì	+‰@ò	Üß@ó	ÜÇë@)a@á	�i �+ �
;-)+ ')
��@Z)a@Þì+‰@òä+@óÜÇëC@NIc@L…ëa…ìic@L†»Ûa@Læbîy@åia@Léubß@åia@Lðˆßi§aë@á×bÛaïÔèîjHN  

  . »به نام خدا و بر امت رسول خدا، يا بر سنت و روش رسول خدا«
كند، نـه بصـورت دسـته جمعـي، زيـرا       در اين هنگام هر كس خودش دعا مي

  .رود اي دسته جمعي نوعي بدعت به شمار ميدع
ÜÇ@…aŒí@æc	ÔÛa@ó	ÜÇ@½	a@Þì+‰@óèã�@@@@@ó(@D@:زيرا در حديث آمده است) 3(
émŠÐyC @NIÛa@‰…@ïÔèîj@åä+½ØÛaôHN  

از اينكه بيشتر از خاك كَنده شده به قبر اضافه شود، نهي كـرده   � اهللارسول «
  .»اخل قبر برگردانده شوديعني همان اندازه كه خاك كَنده شده، به د. (است

r·@Ê†m@ü	D@)a@Þì+‰@ÞbÓ�@@ČïÜÈÛ�@Z@@�üb@:در حديث ديگري آمده است كه
éníì+@�üg@�bÏŠ’ß@�a½Ó@üë@én�àP@�ügC@NI@ë@áÜ�ßديگرانHN  

اي را تـا   هـيچ مجسـمه  : دستور داد كه �طالب  به علي بن ابي � اهللارسول «
قبـر بلنـدي را تـا زمـاني كـه صـاف        اي رهـا نكـن، و هـيچ    زمانيكه نـابود نكـرده  
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  .»اي رها نكن نگردانيده
‰”@@�a@Þì+‰@Şæc(@D@:روايت شده است كه � اهللادر حديثي از رسول ) 1(

@éäia@½Ó@óÜÇg@@@	ÜÇ@�üg@o	jrm@ü@õbj	–§aë@Lõbj–y@éîÜÇ@É™ëë@Lõb½a@áîçaŠió@@@½	Ó
|İ�ßCN@I@L†öaëŒÛa@Éà©Ûa@‰…@ïÔèîj@åä+@@Lð½	ØÛaÛa@a@‰…@ï	ãa½İþ@ë@Á	+ëÛa@@@@@å	ia@Lâþa@lb	n×@‰…@ë@†ä	�½a@‰…@ïÈÏb	’

@1äÛa@xaë‹c@lbn×@åß@k‚nä½a@lbn×@‰…@ð�iŒÛa@‰bØi@åi@�iŒÛaë@LÒý¨a@sí…bycë@ÕîÔznÛa@lbn×@‰…@ð‹ì¦a�HN  

بر روي قبر پسرش ابراهيم آب پاشيد، و مقداري سنگريزه بـر   �رسول خدا «
با (ز بر روي قبري مسطح ها بج سنگريزه) اين مشخص است كه. (روي آن ريخت

  .»آورد پايدار نخواهد بود، و دوام نمي) شيب كم
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و (مردي درگذشت : اند كه امام بخاري و امام مسلم ـ رحمهما اهللا ـ آورده  ) 1(
  DéîÜÇ@óÜ–Ï@ê½Ó@ómdÏ@Lê½Ó@óÜÇ@ïãìÛ†ÏCN@:فرمود � اهللارسول ) او را دفن كردند

  . »بر رفت و بر آن مرد نماز خواندقبر او را به من نشان دهيد، سپس به نزد ق«
  .نوحه خواني، گريه و زاري و شيون به روش جاهليت: نياحت) 2(
  .اين حديث را امام احمد ـ رحمه اهللا ـ با سند حسن روايت كرده است) 3(
مجموعــه كشــورهاي ســوريه، اردن، لبنــان و فلســطين امــروزي را شــام  ) 4(
  .گفتند مي
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ها سه روز است زيرا در حـديث آمـده اسـت    همسر تن عزاداري براي غير) 1(
qýq@ÖìÏ@æb×@åß@�bäöb×@†yc@óÜÇ@†zŽm@æc	íc@ò	ÜÇ@�üg@âb	D@)a@Þì+‰@óèã�@@@@@ó@:كه

�aŠ’Çë@Šè‘c@òÈi‰c@xëŒÛaC@NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

 نهي فرمودند كه بيش از سه روز سوگواري شود، حال هر كس � اهللارسول «

  .»يد چهار ماه و ده روز سوگواري كندخواهد باشد، مگر بر شوهر، كه زن با مي
îÛaë@)bi@åßûm@ñcŠßü@Ý°@ü	D@@âì@:فرموده است � اهللادر روايتي ديگر رسول 

@@@@@@Šè	‘c@ò	Èi‰c@é	îÜÇ@†	¤@b	èŞãhÏ@xë‹@óÜÇ@�üg@týq@ÖìÏ@oîß@óÜÇ@†zŽm@æc@ŠeŁa
�aŠ’ÇëC@NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

) حرام اسـت (نيست بر هيچ زني كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد، حالل «
كه بيش از سه روز سوگواري كند، مگر براي شوهرش، كه در اين حالت چهار ماه 

هر چند آن مرده پدر، يا مادر، يا برادر، يا فرزنـد، يـا   . (كند و ده روز سوگواري مي
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  .»)هر كس ديگر از نزديكان باشد
ت سوگواري براي شوهر در اسالم واجب قرار داده شده است، بدينصـور ) 1(

كند، اين عمـل   ميرد، برايش چهار ماه و ده روز سوگواري مي زني كه شوهرش مي
 234آيـه   شود، زيرا خداوند متعال در ويژه و خاص زنان است، و شامل مردان نمي

íë@áØäß@æìÏìní@åíˆÛaë	uaë‹c@æë‰ˆ	–iií@�b	�Ðãdi@å	åè@@@@@�@:فرمايد سوره بقره مي
�aŠ’Çë@Šè‘c@òÈi‰c�N  

گذارند، بايد آنان  ميرند، و همسراني را باقي مي دان ميو كساني كه از شما مر«
  .»)…شان را بگذرانند عده. (چهار ماه و ده روز صبر كنند) همسرانشان(

اما چنانچه زني حامله باشد، بايد تا هنگام تولد فرزندش سوگواري كند، حال 
د، و تواند باشـ  تفاوت ندارد مدت آن چند روز باشد، از يك روز تا چندين ماه مي

سـوره   4شود، زيـرا خداونـد متعـال در آيـه      به مجرد زايمان سوگواريش تمام مي
  �ČåèÜ»@åÈší@æc@åèÜuc@Þb»þa@püëcë�N@:فرمايد طالق مي

شان تا وقتي است كـه بارهايشـان را    مدت و زمان عده) حامله(و زنان باردار «
  .»)كنند زايمان مي. (گذارند زمين مي

Èi@o�Ðã@bèŞãc	ß@†	èuë‹@pì	îÜi@b	D@@@@@Þb@:آمده است در حديث سبعيه االسلميه
@1äÛa@põbvÏ�@ÅÐÛ@¿ë@LoØzäÏ@b @æ‡hÏ@L|Øäm@æc@énã‡dn+bÏ@Z@†Èi@oÈ™ë@bèŞãc

òÜîÛ@´Èi‰di@bèuë‹@ñbÏëC@NIÛaáÜ�ßë@ð‰b‚jHN  

، )فرزنـدش بـدنيا آمـد   (سبعيه چند شب بعد از مرگ شوهرش نفاس گرديد «
نيز به او  �ازه خواست تا ازدواج كند، ايشان آمد و از ايشان اج �پس نزد پيامبر 
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در لفظي ديگر آمده است چهل شب بعد از وفات . اجازه داده و او هم ازدواج كرد
  .»شوهرش زايمان كرد

و چنانچـه از وفـات   . گردد سوگواري براي زنان از هنگام مرگ شوهر آغاز مي
مـدت  . ودشـ  شوهرش خبري نداشت، از لحظه آگاهي زمان سوگواريش شروع مي

به عنوان مثال اگر . باشد سوگواري هم چهار ماه و ده روز از لحظه مرگ شوهر مي
شـود، سـوگواريش از    زني شوهرش بميرد، اما بعد از يكماه از وفـات او آگـاه مـي   

  .يابد شود، و بعد از سه ماه و ده روز پايان مي لحظه خبر شروع مي
  : آنچه كه بر زن سوگوار واجب است

ردن از عطرها و مواد خوشبو كننده، زيرا در بخاري و مسلم آمـده  ـ پرهيز ك  1
  .»از هر آنچه خوشبو كننده است، استفاده نكند«: يعنيD�bjîP@�·@üë@C@:است كه

آورد،  زيرا بوي خوش و عطرها محرك شهوت بوده و انسان را به هيجان مـي 
  .از حيض پاك گردد تواند از اين مواد و عطريات استفاده كند كه بنابراين وقتي مي

èP@a‡g@�üg@�bjîP@�·@üë	jã@pŠ	D@@@ñˆ@:در حديث بخاري و مسلم آمده است كه
‰bÐÃc@ëc@Á�Ó@åßCN@ @

اي قسـط   از خوشبو كننده ها استفاده نكند، مگر زماني كه پاك گرديد از قطعه«
بـراي برطـرف سـاختن بـوي ناخوشـايندي كـه از حـيض        (و اظفار استفاده نمايد 

  .»شود متساعد مي
شود كـه در   چوبي هندي است كه به عنوان داروي گياهي محسوب مي: قسط

  .شود بخور هم استفاده شده و سوزانده هم مي
  .نوعي بخور و خوشبو كننده است: اظفار
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  .ها ىـ پرهيز كردن از آرايش و زيورآالت و زيباي 2
باشد، زيـرا در حـديث    بر او هر نوع سرخاب، سرمه و لوازم آرايشي حرام مي

îrÛa@åß@ŠÐ–È½a@�jÜm@ü@bèuë‹@bèäÇ@óÏìn½a	’à½a@üë@lb	D@@@üë@òÔ@:مده است كهآ
ÝznØm@üë@kšn¥@üë@ïÜ§aC@NIÛab�äöë@…ëa…ìic@Lïc†»HN  

بـه رنـگ زرد، و   ) گل كـاجيره (آن زني كه شوهرش وفات يافته است، لباس «
نپوشـد،  ) ارآراسته به زيورات طال، نقره و سنگهاي قيمتي و جلوه د(قرمز، و حلي 

  .»زند و خضاب و حنا نكرده، و به چشمش سرمه نمي
هـاي فريبنـده پرهيـز كنـد، و از هـر       همچنين بايد از لباسهاي جذاب با نقشـه 

شـود، دوري   آنچيزي كه جلب توجه كننده بوده و سبب نگاه كردن مردان به او مي
  .كند

ي قيمتـي،  ـ مطابق با حديث از اسـتفاده زيـور آالت، طـال و نقـره، سـنگها       3
  .الماس و مرواريد منع و نهي شده است

كرده به سوگواري بنشيند، و  ـ بايد در همان خانه كه با شوهرش زندگي مي  4
خريد از بازار، رفتن بـه بيمارسـتان و   : از آن به جز به ضرورت خارج نگردد مانند

  .البته به شرط آنكه حجاب كاملش را رعايت كند …مدرسه و دانشگاه و 
D@ÍÜjí@óny@čÙuë‹@ïÈã@éîÏ@Úbmc@ðˆÛa@čÙnîi@¿@ïrØßc@:فرمايد مي �هللا رسول ا
éÜuc@lbnØÛaC@NI@L…ëa…ìic@LÙÛbßÛa@LðˆßiÛa@Lïíb�äc@ë@†»ديگرانHN  

اي كه خبر مرگ شوهرت به تو رسـيده اسـت بمـان، تـا آنكـه       در همان خانه«
  .»مدت سوگواريت پايان يابد
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باشـد، زيـرا    ز نيسـت، بلكـه حـرام مـي    زيارت قبور براي زنان نه تنها جاي) 1(
  .اند از آن نهي فرموده � اهللارسول 

›öa	jÔÛa@paŠ	ÈÛ�@@@@‰ì	+‰@å	D@@@)a@Þì@:همچنين از ايشان وارد شده است كـه 
xŠ�Ûaë@†ub�½a@bèîÜÇ@åíˆ‚n½aëC@NIc@L…ëa…ìic@L†»Ûab�äö@LïÛay@åia@Lï�Ûbîİj@ë@æbديگرانHN  

روند، و آناني كه بر روي قبرها،  ا ميزناني را كه به زيارت قبره � اهللارسول «
كننـد را   شان مـي  و چراغاني) گزينند آنها را به عنوان مسجد برمي(مسجدها ساخته 

  .كرده است) نفرين(لعنت 
«	†jÔÛa@pa‰aëŽ‹C@NIc@@L	D@)a@Þì+‰@åÈÛ�@@‰ì@:باز در حديث ديگري آمده است

Ûaéubß@åiaë@ðˆßiHN  

روند را لعنـت و نفـرين كـرده     بور ميزناني را كه به زيارت ق �رسول خدا «
  . »است

ã½Ó	ß@b	D@@@É@:روايت شده است كه گفت �در حديثي ديگر از عبداهللا بن عمر 
@)a@Þì+‰�@@)a@Þì+‰@ÒŠ–ãa@bäËŠÏ@bàÜÏ@�bßìí�@@@é	i@bäí‡by@bàÜÏ@éÈß@bäÏŠ–ãaë

)a@Þì+‰@b @ÞbÔÏ@LòàPbÏ@ïç@a‡g@oã…@bàÜÏ@LòÜjÔß@ñcŠßbi@å−@a‡g@ÕíŠİÛa@Á+ìmë@
�@ZoÛbÓ@_Ùnîi@åß@òàPbÏ@bí@ÙuŠec@bß@Z@@@@aˆ	ç@Ý	çc@ó	ÜÇ@ŽožàŞyfl‰@)a@Þì+‰@bí

@)a@Þì+‰@b @ÞbÔÏ@Láènîß@oî½a�@@@@@@@o	ÛbÓ@	@ Šib	Ô½a@7	Èí@	@ ô†vØÛa@čoÌÜi@čÙÜÈÜÏ@Z
ÞbÓ@LŠ×ˆm@bß@bèîÏ@Š×ˆm@ÙnÈD@†Óë@L)a@‡bÈß@Z@@@o	íc‰@b	ß@ô†vØÛa@áèÈß@čoÌÜi@ìÛ

čÙîic@†u@bçaŠí@óny@òä¦aC@NoÛb�Ï@ð†ØÛa@åÇ@éÈîi‰@ZÞbÔÏ@Z@‰ì	jÔÛa@NIc@@@L…ëa…ì	ic@L†	»

Ûay@åia@Lïíb�äj@ë@æbديگرانHN  
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اي را به قبر سپرديم، هنگامي كارمان تمام شـد،   جنازه � اهللاروزي با رسول «
بازگشت، ما نيز بدنبال ايشان برگشتيم، تا آنكـه در مـوازات ايشـان     �رسول خدا 

آمـد برخـورد    زني كـه بـه سـمت مـا مـي      قرار گرفتيم، و در وسط راه بوديم كه با
پس . است) �دختر پيامبر ( �كرديم، زماني كه نزديك شد متوجه شديم فاطمه 

: گفـت ! ات بيرون آورده اسـت؟  چه چيزي تو را از خانه: به او گفت � اهللارسول 
. مداش رفتـه بـو   به خاطر اين مرده به تسلي خاطر و تعزيه خانواده! اي رسول خدا

پناه : گفت �فاطمه ! نكند كه به قبرستان رسيده باشي؟: به او گفت � اهللارسول 
ام آنچـه را كـه در ارتبـاط بـا آن و نهـي از آن يـادآوري        بر خدا، من از شما شنيده

رسـيدي، بهشـت را    اگر با اين جماعت به قبرسـتان مـي  : فرمود �ايشان . ايد كرده
زيرا عبـدالمطلب  (ببيند آن را ) عبدالمطلب(ديدي، مگر آنكه پدربزرگ پدرت  نمي

  ).در جاهليت و كفر از دنيا رفته است
Ï	a@Þì+‰@xŠe�@@@a‡h(@D@:روايت شده است كه �طالب  ىاز علي ابن اب) 1(

ÞbÔÏ@LsìÜu@ñì�ã@ZåÜÓ@_åØ�Ü¯@bß@ZÞbÓ@Lñ‹bä¦a@ŠÄnäã@Z@å	ÜÓ@_flåÜč�žÌflm@Ýç@Z@Lü
ÞbÓ@ZåÜÓ@_ïÛ†Ží@åàîÏ@fĺ Û†Žm@Ýç@ZÞbÓ@Lü@Z@pa‰ë‹dß@åÈu‰bÏpa‰ìudß@�ËC@NI@åia

ë@éubßÛaïÔèîjHN  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

3 
����� ��	
� ��  

��& �) �G5& �+ �D��Z D3� 0��
�T �&
 '�
 E)�Z 0��D � 0
+;& J
;"% 
E�Y A);T$ ]4�& A)
J ��$ [  d�5�
�M �, +�"J d�,% 

��� �� d4�� �
 �� ! ��#�� ��$� ��� �����% 
 

  

 

                                                                                                                            

بيرون رفتند، و با زناني مواجه شدند كه نشسته بودنـد، ايشـان    � اهللارسول «
منتظـر جنـازه   : پاسخ دادند! چه چيزي سبب نشستن شما شده است؟: پرسيدند �

نـه،  : پاسخ دادنـد ! دهيد؟ آيا شما جنازه را غسل مي: باز پرسيدند �هستيم، ايشان 
! دهد؟ رسانيد كسي كه اينكار را انجام مي آيا شما ياري مي: پرسيد �شان مجدداً اي

بازگرديد، زيرا شما بدون آنكـه پاداشـي   : فرمود �پاسخ دادند، نه در نتيجه ايشان 
  .»شويد ببريد گناهكار هم مي

گردد كه زيارت زنان از قبرستان جـايز   از مجموع احاديث ذكر شده روشن مي
زيـرا نـه تنهـا در تشـييع     . شـود  بلكه سبب گناه آنان هم مينبوده و صحيح نيست، 

  .گردد بلكه عامل فساد و گناه هم مي. جنازه و زيارت قبور زنان مصلحتي نيست
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