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 ��م ا� ا����ن ا����م

  مقدمه

  مجعنيأصحابه أمني وصالة اهللاّ عىل حممد وآله وـاحلمدهللاّ رب العال
 »وجده«كردم و در شهر  مى مغرب ديدن مىكه بنده از كشورهاى اسالسفري  در

متوجه شدند كه من به پيروى كتاب و سنت پيامبر، بعنوان تنها راه برخى از برادران وقتى 
آورى كنم كه براى هر فرد مسلمان  دهم، از من خواستند كتابى جمع نجات دعوت مى

از كتاب  بعنوان منهج عقيده، آداب و احكام به كار آيد. و در ضمن مباحث كامال برگرفته
 خدا و سنت پيامبر باشد.

بازگشت به ديار خويش (سعودى) به كمك خدا، دست به كار شدم بنده در  ،بنابراين
. كتابى كه براى هر مسلمان در و در مدت دو سال موفق به گردآورى كتاب حاضر شدم

 جا و مكان داشتن آن الزم و ضرورى است.هر
ام عقيده سلف صالح را بياورم زيرا به اتفاق همه علماى  در باب اعتقاد سعى نموده

 گونه بدعت و خرافات مانده است.ين، اين عقيده سالم از هرو محدث اسالم
و در بحث احكام، بدون تعصب به مذهب يا رأى شخص معينى آنچه را كه از آراء و 

اللّه در روشنى كتاب خدا و سنت   ائمه اربعه، ابوحنيفه، مالك، شافعى و احمد رحمهم
 .ام ام، بيان نموده ر تشخيص دادهت تر و قوى پيامبر صحيح

ام كه چه عمدا و چه غيرعمد از دايره كتاب  داند كه بنده سعى بالغ نموده خداوند مى
سنت بيرون نروم و هدفى جز تحقق وحدت واقعى امت  خدا و سنت پيامبر و مذهب اهل

 پس از اينهمه تفرقه و جدايى، ندارم.
 وصل اللهم عىل حممد وآله وصحبه وسلم.

  ابوبكر جابر الجزايرى
 ه         مدينه منور
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  : عقيده باب اول

 ايمان به خداوند متعال:  فصل اول
بحث ايمان بلحاظ اهميتى كه دارد، مقدم بر ساير مباحث است. زيرا ايمان محور 

گيرد. پس بايد  زندگى مسلمان است و زندگى هر مسلمان در سايه ايمانش شكل مى
ايگاه كليدى داشته و نقش بسيار گفت كه ايمان در تمام ابعاد زندگى فرد مسلمان، ج

 كند. موثرى ايفا مى
پذيرد كه آفريدگار زمين و  مسلمان به خدا ايمان دارد يعنى او وجود پروردگارى را مى

 دهنده آن است. پنهانى است. مالك هر چيز و پرورشآسمان است. داناى پيدا و 
فات كماليه است. معبودى سواى او وجود ندارد، او تنها پروردگار متصف به جميع ص

من، نخست ملهم از راهنمايى و قص منزه است، اين عقيده و باور مؤاز هر عيب و ن
 فرمايد: هدايت تكوينى خداوند است، كه مى

َّا َوَما﴿ نۡ  َ�ٓ لَوۡ  َتِديَ ِ�َهۡ  ُن
َ
ٰ  أ ن ٱ ََاَهَدٮ   .]43[األعراف:  ﴾َّ

 .»شديم كرد، هدايت نمى ىاگر لطف خدا نبود (و توسط پيامبران) توفيق نصيب ما نم«

 ثانيا متكى به داليل عقلى و نقلى ديگرى است كه ذيال بدان اشاره خواهد شد.
خداوند متعال در باره وجود، صفت ربوبيت و اسماء و ساير صفات خود در قرآن  -1 

سوره اعراف چنين  54  ترين كتاب آسمانى خود در آيه ترين و ارزنده كريم، اين كامل
 فرمايد: مى

من  ِِنّ ﴿ َّ�ن ن ٱ ََ ِيٱ َّ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  َّ َّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َ�
َ
ّتةِ  ِ�  َض �ۡ� َّا�ٖ  ِِ

َ
 ِش� َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  َتَوىٰ ِۡ ٱ ُنمّ  َ

غۡ  ۡ ٱ ِ� �ن ََ ٱ َل َّ مۡ ٱوَ  اَحثِيثٗ  ۥلنبنهن َ�طۡ  �َّها َّ ومَ ٱوَ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس ل َ�ٰ  �ّجن َّ ََ ُۡ  تِ ُن
َ
ِ بِأ َ�  ۦٓۗ رِه

َ
 قن لۡ ۡ�َ ٱ َ�ن  َ

 ٱوَ 
َ
�ۡ ُۡ ۗ ََكَ  رن ن ٱ َ�َبا َّ  ُّ  .]54[األعراف:  ﴾٥ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ََ

ها و زمين را در شش روز (مرحله) خلق كرد،  همانا پروردگار شما خدايى است كه آسمان«
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و بعد بر عرش، استقرار يافت (سپس به اداره جهان هستى پرداخت) با (پرده تاريك) شب، روز 
ان بدنبال روز، روان است، خورشيد و ماه و ستارگان را آفريده و تنها پوشاند، و شب، شتاب را مى

 .»دهد، او پاك و منزه و پروردگار جهانيان است او فرمان مي

را مورد  اه كه خدا، پيامبر خود حضرت موسىسوره قصص، آنگ 30در آيه 
 خطاب قرار داد، چنين فرمود:

﴿ ٰ�َ ٰ ََ و ٓ  من نَا ِِّ�ِ
َ
ن ٱ َ َّ  ُّ  .]30[القصص:  ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ََ

 .»اى موسى! من خدا و پروردگار جهانيان هستم«
سوره حشر در تجليل از خود و ذكر اسماء و صفات خويش  24تا  22و در آيات 

 فرمايد: چنين مى

وَ ﴿ ن ٱ هن ِيٱ َّ َّ  ٓ�َ  ٰ َوۖ  ِِّ�  هَ َِِ� ٰ  هن َ�ٰ ٱوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمن َ� َّ وَ  َدةِ� ل وَ  ٢ ِحيمن لرّ ٱ نن َ�ٰ لرّحۡ ٱ هن ن ٱ هن ِيٱ َّ َّ 
 ٓ�َ  ٰ وَ  ِِّ�  هَ َِِ� ۡ ٱ هن ّدوسن لۡ ٱ َملِكن ل َ�ٰ ٱ قن َّ ۡ ٱ من ل ؤۡ ل ۡ ٱ ِمنن من َهيۡ ل َن �َۡ ٱ َعزِ�زن لۡ ٱ ِمنن من ۡ ٱ ّبا ۚ ل ن تََكّ�ِ بۡ  من ِ ٱ نَ َ�ٰ ِن َّ 

ّما نۡ�ِ  ََ ونَ � وَ  ٢ �ن ن ٱ هن ۡ ٱ اَِئن ۡ�َ ٱ لِقن َ�ٰ لۡ ٱ َّ ۖ ل َن َصّوِ  ٱ َ�ن  من
َ
ٓ مَ ِۡ ۡ� � َۡ ۡ�ن ٱ ءن ا ّبِحن  َ�ٰ ََ ن  ِ�  َما ۥَ�ن  �

َ�ٰ ٱ َّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َ�
َ
وَ  ِض� �ۡ�  .]24-22[الحشر:  ﴾٢ ِكيمن �َۡ ٱ َعزِ�زن لۡ ٱ وَهن

خدا كسى است كه جز او پروردگار و معبودى وجود ندارد. داناى پيدا و پنهان است. «
امل حال مؤمنان بخشنده و مهربان است (رحمت او در دنيا شامل حال همه و در آخرت ش

عيب و  دارد. او پادشاه مقتدر، منزه، بىاست) اوست معبود بر حق كه جز او معبودى وجود ن
نقص، امان دهنده محافظ و مراقب، قدرتمند چيره، بزرگوار و شكوهمند، واال مقام و پاك و منزه 

مه گر (ه است از هر چيزى كه براى او شريك سازند. او آفريدگار، هستى بخش و صورت
ها و زمين او را به پاكى ياد  هاى زيبا از آن او هستند. همه موجودات آسمان موجودات) است. نام

 .»كنند (به تسبيح و ستايش او مشغولند) و او خداى غالب و دانا است مى

 فرمايد: سوره فاتحه درباره توصيف خود مى 2-1در آيات 

ِ  دن مۡ �َۡ ٱ﴿ ّ َِ  ِ ُّ  .]2-1: الفاحتة[ ﴾٣ لرِّحيمِ ٱ لّر�ٱ ٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ََ
ها شايسته ذاتى است كه پروردگار جهانيان است. بخشنده و مهربان است (در  تمام تعريف«

 .»دنيا براى همه و در آخرت براى مؤمنان)
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 فرمايد: ، خطاب به مسلمانان مىءسوره انبيا 92و در آيه 

ِ َ�ٰ  ِِنّ ﴿ مۡ  ۦٓ ِذه ّمتن�ن
ن
ّمةٗ  أ

ن
۠  ِحَدةٗ َ�ٰ  أ نَا

َ
مۡ  َوَ َّ�ن ونِ َۡ ٱفَ  ََ  .]92[األنبياء:  ﴾٩ بندن

 .»شما مسلمانان امت واحدى هستيد و من پروردگار شما هستم. پس تنها مرا عبادت كنيد«
 فرمايد: منون مىسوره مؤ 52و در آيه 

﴿ ۠ نَا
َ
مۡ  َوَ َّ�ن ونِ ٱفَ  ََ  .]52[المؤمنون:  ﴾ّ�قن

 .»افرمانى) من بپرهيزيدمن پروردگار شما هستم. (بايد از معصيت و ن«

اش  گونه رب و معبودى سواى ذات يگانهسوره انبياء پيرامون نفى هر 22ه در آي

ٓ  َ�نَ  لَوۡ ﴿  فرمايد: مى ن ٱ ِِّ�  َءالَِهةٌ  �ِيِهَما َّ  ۚ َدتَا ََ بۡ  لََف َن ِ ٱ نَ َ�ٰ فَ َّ  ِ ُّ ّما ِش َعرۡ لۡ ٱ ََ ََ 
ونَ   .]22[األنبياء:  ﴾٢ََِصفن

داشتند و امور جهان  زمين به جز خداى يكتا، خدايان ديگرى وجود مى ها و اگر در آسمان«
گيرى باعث بهم  خورد. (زيرا چندين مركز تصميم چرخانيدند نظم عالم هستى بهم مى را مى

چه كه كفار درباره او شود) پس اوست مالك عرش و از هر ىخوردن نظم جامعه و جهان م
 .»گويند پاك و منزه است مى

د و بيست و چهار هزار پيامبر درباره وجود و ربوبيت او سخن گفته و حدود يكص -2
اند، و پيرامون اسماء و صفات  او را بعنوان تنها آفريننده و مالك كل كاينات معرفى نموده

اند، و هيچ پيامبرى نيامده كه خدا با وى سخن نگفته، يا  خدا، با مخاطبين خود سخن گفته
يا مطالب را به او الهام نكرده باشد. و چون اين الهام و القاء اى بسوى او نفرستاده،  فرشته

همراه با شواهد و قراينى بوده است، بدين جهت مخاطبين آنها صددرصد يقين كرده و 
 گويد، از جانب پروردگار است. اند كه آنچه او (پيامبر) مى اذعان نموده

اند، حاكى از  ها بوده انسانخبر دادن اين جمعيت انبوه كه از برگزيدگان خلق و بهترين 
تواند آنها را تكذيب  اين است كه مطمئنا گفته آنان صحيح است. و عقل انسان هم نمى

كند، همانطور كه توافق آنان بر خبرى كه براى آنها مجهول باشد، از محاالت عقلى است. 
از باشد،  زيرا توافق يقينى و تحقيق در مورد صحت مطلبى كه پايه و اساسى نداشته



 روش زندگي مسلمان  20

 

ترين و منزه ترين فرزندان آدم هستند، و از نظر عقل، داناتر از همه و  پيامبران كه برگزيده
 باشند، محال است. در سخن، راستگوتر از همه مى

ايمان و اعتقاد ميلياردها انسان بر وجود و هستى خداوند، و عبادت و طاعت آنها  -3
پذيرد و آنرا قبول  ر بيان شود، مىاز وى: بشر عادتا سخنى را كه بوسيله يك يا دو نف

كند، تا چه رسد به خبر يا اخبارى كه بوسيله جمع كثيرى كه از بهترين افراد روى  مى
زمين بوده و تعدادشان از حد شمار بيشتر است، بيان شود. عالوه بر اين، عقل و فطرت 

ا اطاعت و عبادت اى كه از وجود او خبر داده و او ر نيز صحت ايمان آنها را به ذات يگانه
 كند. اند، تاييد مى كرده و بسوى او تقرب جسته

ها عالم از وجود، صفات، اسماء و اينكه تنها او آفريننده و پرورش دهنده  ميليون -4
اند، و بخاطر همين  هر چيز است و بر هر كارى قدرت و توانايى دارد، سخن گفته

ها با دوستانش دوستى، و  همين ويژگياند و بخاطر  ها او را عبادت و اطاعت كرده ويژگي
 اند. با دشمنانش، دشمنى و رزيده

 : داليل عقلى

هاى گوناگون آن، حكايت از وجود  وجود جهان هستى و تنوع موجودات و آفريده -1
آفريدگارى توانا و قدرتمند دارد كه همان خداوندست. زيرا غير از او (خدا) كسى ديگر 

 ستى را نكرده است.ادعاى ايجاد و آفريدن عالم ه
داند، حتى آفرينش  آرى! عقل انسان نيز وجود پديده را بدون پديد آورنده، محال مى

داند، مثال غذاى پخته  ترين موجود را بدون موجد (پديد آورنده) محال و ممتنع مى ساده
داند. تا چه رسد به جهانى با  را بدون آشپز و پهن شدن فرش را بدون فراش محال مى

مت و بزرگى، با آسمان و زمين و آفتاب و مهتاب و ستارگان و كهكشانها كه هر اين عظ
 كدام حجم بسيار بزرگ و متفاوتى با ديگران دارد.

ها  ها و ميليون ها، جن بويژه زمين و آنچه كه در آن آفريده شده است مانند انسان
اى  ارد. بگونههايى كه ميان همه موجودات وجود د موجود زنده خشكى و دريا، و تفاوت
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ها از لحاظ  كه هيچ دو موجود عالم هستى، مانند هم نيستند. و اختالفاتى كه ميان انسان
شود، وجود منابع و  ها ديده مى رنگ، زبان، درك و فهم و ساير خصوصيات و نشانه

 معادن گوناگون در دل زمين، كه داراى فوايد و منافع متعددند.
اند و ميليونها موجود زنده در آنها  را احاطه كرده و درياهائى كه دو سوم خشكى زمين

 كنند. زيست مى
ها و  و رودخانه و نهرهايى كه بر روى زمين جارى است و حيات و زندگى انسان

 يگر در پرتوى آن امكان پذير است.انواع موجودات د
ها و درختان و گياهان گوناگونى كه در آن روييده است. و هر كدام  همچنين جنگل

هاى خاصى هستند كه از لحاظ رنگ و بو و طعم و ساير خصوصيات، با  اى ميوهدار
 يكديگر متفاوتند، و...

ها قرار  وجود كتابى مانند قرآن، قرآن مجيد كه كالم خداست و در اختيار ما انسان -2
الشان دليلى است  گرفته تا آنرا بخوانيم و معنى و مفهوم آنرا درك كنيم. اين كتاب عظيم

كلم و سخن بدون بر وجود خداوند توانا و با عظمت، زيرا وجود كالم بدون مت آشكار
 سخنگو، محال است.

بنابراين كالم خداوند متعال حكايت از وجود او، دارد بخاطر اينكه كالم او مشتمل بر 
ترين قانونى است  معتبرترين شريعتى است كه بشر تا كنون آنرا شناخته است و با ارزش

ترين  ورده است. همانگونه كه شامل صحيحزيادى براى بشريت به ارمغان آ كه نفع و سود
 هاى علمى و امور غيبى و بسيارى از حوادث تاريخى است. ديدگاه

هاى مذكور را ارائه نموده است.  و با صداقت و درستى كامل، مطالب و ديدگاه
يك حكم از احكام اى كه در طول تاريخ و با وجود اختالف در زمان و مكان، حتى  بگونه

اش هنوز نقض نشده و اندك  شرعى آن خالى از فوايد نيست، و كوچكترين نظريه علمى
اى كه از وجود آنها خبر داده، مشاهد  ها و امور غيبى تخلفى در هيچ يك از پيش بينى

هاى متعدد  اى از قصه ترين قصه نشده و هيچ مورخى بخود جرأت نداده كه حتى كوتاه
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اى از حوادث تاريخى را كه به آن اشاره نموده يا  كذيب كند، يا حادثهآنرا نقض يا ت
 پيرامون آن به تفصيل سخن گفته است، نفى نمايد.

داند. زيرا سخن قرآن، برتر  آرى! عقل بشر، انتساب چنين كالمى را به انسان، محال مى
از قدرت بشر و سطح معارف اوست، پس چون اين مطلب كه قرآن سخن بشر است، 
محال و منتفى است، بايد بيدرنگ بگوييم كه قرآن كالم خدا و كالم آفريدگار انسان 
است. وجود چنين كالمى، حكايت از وجود ازلى و ابدى، علم، قدرت و حكمت متكلم 

 دانا و تواناى آن دارد.
هاى هستى در آفرينش و رشد  وجود اين نظم بسيار پيچيده، مظهر قوانين و سنت -3

باشد. زيرا تمام كاينات ناگزير از تبعيت اين قوانين و  ى موجودات عالم مىها و دگرگوني
باشند. بعنوان مثال:  ها نمى سنن هستند. و در هيچ شرايطى قادر به خروج از اين سنت

آيد.  انسان پس از انعقاد نطفه، نخست بصورت پاره گوشتى در رحم مادر بوجود مى
شود. و سواى ذات  شگفتى بر آن طارى مىسپس بمرور زمان تحوالت و دگرگونيهاى 

يگانه حضرت حق، احدى در اين تحوالت و دگرگونيها، نقشى ندارد. تا اينكه سرانجام 
گذارد. اين تحوالت، مربوط به مرحله  بصورت يك انسان كامل به صحنه گيتى قدم مى

گ آفرينش و تكوين اوست. و تحوالت مشابه ديگرى نيز در مراحل مختلف رشد و بزر
 پيوندند. شدن او از كودكى تا پيرى بوقوع مى

هاست بلكه در عالم  هاى فراگير نه تنها حاكم بر زندگى انسان اين قوانين و سنت
حيوانات و گياهان و افالك و اجرام سماوى نيز بصورت يكنواخت تسلط دارند. همه و 

ز آنها تخطى كنند. توانند سرمويى ا همه، مرتبط به اين سنن و قوانين فطرى هستند و نمى
مثال اگر ستاره يا ستارگانى از محور گردش خود منحرف شوند، نظم عالم هستى بهم 
خورده و حيات و زندگى همه، نابود خواهد شد. بنابر داليل يادشده يعنى عقلى و منطقى 
و نقلى و سمعى، مسلمان به وجود خداوند ايمان آورده و او را پروردگار همه موجودات 

شناسند و سرانجام زندگى مسلمان در تمام  داند و بعنوان معبود اول و آخر مى عالم مى
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 گيرد. ابعاد، بر اساس همين ايمان و باور شكل مى

 ايمان به ربوبيت حضرت حق:  فصل دوم
مسلمان اعتقاد دارد كه خداوند، رب و پرورش دهنده همه موجودات است. او در 

تى، يگانه است و شريكى ندارد. اين باور و تربيت و پرورش كليه موجودات جهان هس
ايمان نخست ملهم از رهنمودهاى حضرت حق و بعد حاصل داليل عقلى و نقلى 

 پردازيم. گوناگونى است كه بشرح آن مى
 :داليل نقلى

 گويد: سوره فاتحه، خداوند پيرامون ربوبيت خود، چنين سخن مى 2در آيه  -1

ِ  دن مۡ �َۡ ٱ﴿ ّ َِ  ِ ُّ  .]2: الفاحتة[ ﴾٢ ِم�َ لَ َ�ٰ لۡ ٱ ََ
 ».حمد و ثنا، شايسته خدايى است كه پروردگار (مربى) جهانيان است« 

 فرمايد: سوره رعد، در مقام تاكيد و تثبيت ربوبيت خود مى 16در آيه 

ُّ  َمن قنۡل ﴿  َ�ٰ ٱ َّ َّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َ�
َ
ن ٱ قنلِ  ِض �ۡ�  .]16[الرعد:  ﴾َّ

ها و زمين كيست؟  ) پروردگار و آفريننده آسمانبگو (اى رسول)! (از اين مشركان بپرس«
 .»(اگر جواب ندادند) بگو: پروردگار آنها اللّه است

 فرمايد: سوره دخان، درباره ربوبيت و معبوديت خود چنين مى 8 و 7در آيات 

﴿ ِ ُّ َ�ٰ ٱ ََ َّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓۖ بَيۡ  َوَما ِض �ۡ� َما َتنم ِِن ََهن وَ  ِِّ�  هَ َِِ�ٰ  َ�ٓ  ٧ ّموقَِِ�َ  ُن ۖ  ۦَنۡ�ِ  هن  َو�نِميتن

مۡ  َّ�ن ََ  ُّ ََ ٓ  َو من َءابَا  ٱ �ِ�ن
َ
 .]8-7[الدخان:  ﴾٨ ّولِ�َ ۡ�

هاست،  هاست، پروردگار تمام موجودات ميان زمين و آسمان (او) پروردگار زمين و آسمان«
گار ميراند. او پرورد كند و مى اگر شما باور نداريد. سواى او معبودى وجود ندارد. او زنده مى

 .»شما و پروردگار پدران و نياكان گذشته شما است

آورد. يعنى زمانى كه  سوره اعراف بار ديگر عهد و پيمان ازلى ما را بياد مى 172در آيه 
فرزندان آدم در صلب پدران خود بودند، خداوند ذريه آنها را جمع كرد و از آنها پيمان 
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 فرمايد: گرفت، مى

َخذَ  �ذۡ ﴿
َ
ََّك  أ َِهِمۡ  ِمن َءاَدمَ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  ََ و هن مۡ  ظن ِّ�َتهن َّ شۡ  ذن

َ
مۡ َوأ ٰ  َهَدهن ِهمۡ  َ�َ َِ نفن

َ
َۡ  أ َ ل

َ
 تن َ

ۡمۖ  َِّ�ن ْ  بَِر نوا ٓ َشهِدۡ  بََ�ٰ  قَال  .]172[األعراف:  ﴾نَا
بياد آور) زمانى را كه خداى تو از صلب فرزندان آدم ذريه آنها را بر گرفت و  ،(اى پيامير«

ت (پرسيد) من پروردگار شما نيستم؟ همه در جواب گفتند. آرى. ما به آنان را بر خود گواه ساخ
 ».خدايى تو گواهى مى دهيم (شاهد اين عهد و پيمان هستيم)

 فرمايد:  ه دليل، عليه مشركين مىمنون پيرامون اقامسوره مؤ 87و  86در آيات 

ُّ  َمن قنۡل ﴿ َ�ٰ ٱ َّ َّ ٰ ل بۡ ٱ تِ َ� َّ ُّ  عِ ل ََ نونَ  ٨ مِ َعِظيلۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َو ول َيقن َِ  ِۚ ّ فََ�  قنۡل  َِ
َ
 أ

ونَ   .]87-86[المؤمنون:  ﴾٨َ�ّتقن
اى پيامبر) به آنها بگو: پروردگار و آفريننده هفت آسمان و عرش عظيم، چه كسى است؟ «(

 .»شويد البته جواب خواهند داد كه، خداست. پس بگو: چرا متقى و خدا ترس نمى

اند.  دهاو سخن گفته و گواهى داده و به آن اعتراف كرتمام پيامبران درباره ربوبيت  -2
 سوى خدا برداشتند. گفتند: به و همسرش دست دعا مثال: زمانى كه حضرت آدم

ََا﴿ َّ ٓ َظلَمۡ  ََ ََا ََا ََ نفن
َ
ََنّ  ََاَ�ۡ َوتَرۡ  َ�َا فِرۡ َ�غۡ  ّلمۡ  �ن أ و  .]23األعراف: [ ﴾ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َ�َكن

ايم. اگر ما را نبخشى و بر ما رحم  با نافرمانى از تو) بر خويشتن ستم كردهپروردگارا! ما («
 .»نكنى، از زيانكاران خواهيم بود

 وقتى شكايت خود از قومش را، تقديم حضرت حق نمود، فرمود: حضرت نوح

﴿ ِ ُّ مۡ  َّ َّهن ْ ٱوَ  ِ� َعَصوۡ  ِِ وا ن  هن ََزِدۡ  ّلمۡ  َمن ّ�َبعن هن  ۥَما�ن َٗ  ِِّ�  ۥٓ َوَوَ�ن ا ََ  .]21[نوح:  ﴾�َخ
پروردگارا! آنان از من نافرمانى كردند و از كسانى پيروى نمودند كه اموال و اوالدشان جز «

 .»زيان و ضرر (چيز ديگرى) بر آنان نيفزودند

 فرمايد: سوره شعراء مى 117-118در آيات 

ِ  قَاَل ﴿ ُّ ّذبنونِ  ِ� قَوۡ  ِِنّ  ََ  مِنَ  ّمِ�َ  َوَمن َوَ�ِِّ�  احٗ َ�تۡ  مۡ ََهن َوََيۡ  ِ� بَيۡ  َتحۡ �ۡ ٱفَ  ١ َُ
ۡ ٱ ؤۡ ل داند (دعوتم را  پروردگارا! قوم من مرا دروغگو مى« .]118-117[الشعراء:  ﴾١ِمَِ�َ من
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نپذيرفتند) (اكنون كه هيچ راهى براى اين ستمگران باقى نمانده است) ميان من و ايشان خودت 
 .»را كه با من هستند، نجات ده  و من و مؤمنانىداورى كن. (كافران و مشركان را نابود فرما) 

سوره ابراهيم، در دعاى خود براى مكه مكرمه (اين  35در آيه   حضرت ابراهيم
 حرم الهى) و فرزندان خود، چنين فرمود:

﴿ ِ ُّ َٗ  َ�َ ۡ�َ ٱ َذاَ�ٰ  َعۡل جۡ ٱ ََ ََِ�ّ  ِ� َنبۡ جۡ ٱوَ  اَءاِم ن َو
َ
 ٱ بندَ َّعۡ  أ

َ
 .]35[ابراهيم:  ﴾ََامَ ۡص ۡ�

پروردگارا! اين شهر (مكه) را مكان امن و امان قرار بده، و من و فرزندانم را از پرستش بتها «
 .»دور بدار

سوره يوسف در توصيف خداوند و دعا بدرگاه وى،  101در آيه  حضرت يوسف 
 چنين فرمود:

﴿ ِ ُّ ۡ ٱ ِمنَ  َتِ� َءاتَيۡ  قَدۡ  ََ لۡ ل   ِمن َتِ� وََعّلمۡ  كِ من
ۡ
 ٱ وِ�لِ تَأ

َ
َ�ٰ ٱ فَاِطرَ  ادَِِث� حَ ۡ� َّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َ�

َ
 ِض �ۡ�

نَت 
َ
َۡ ٱ ِ�  ۦَوِ�ِّ  أ َۡ  تََوّفِ�  ِخَرةِ� �ٱوَ  َياّ� ۡ�ِ  الِمٗ ُن

َ
ِ  ِ� قۡ َوَ ٰ ٱب َّ  .]101[يوسف:  ﴾١ لِِح�َ ل

پروردگارا! تو بمن سلطنت و عزت عطا كردى و تعبير خواب را بمن آموختى. اى «
سرپرست من (كارگشاى من) در دنيا و آخرت هستى، (همه امور  ها و زمين! تو پروردگار آسمان

 .»برم) مرا مسلمان بميران و با نيكان ملحق بگردان كنم و به تو پناه مى خود را بتو واگذار مى

 در يكى از دعاهاى خود، چنين فرمود: حضرت موسى

ِ  قَاَل ﴿ ُّ ۡ  ٢ َِيَصدۡ  ِ�  حۡ ۡ�َ ٱ ََ ُۡ  ِ�ٓ  َو�َّ�ِ
َ
قۡ  لنۡل حۡ ٱوَ  ٢ رِيأ اِ�  ّمِن َدةٗ َن ََ ِ ْ َ�فۡ  ٢ لّ وا  َقهن

هۡ  ّمِنۡ  �َوزِ�رٗ  ّ�ِ  َعلجۡ ٱوَ  ٢ ِ� قَوۡ 
َ
 .]29-25[طه:  ﴾٢ ِ� أ

ام را فراخ و گشاده دار. كار (رسالت) مرا بر من آسان بگردان، لكنت زبانم  پروردگارا! سينه«
مقصود من بشنوند) و يار و  را بر طرف ساز، تا اينكه (مردم) سخنان مرا بفهمند (دقيقا متوجه

 .»ياورى (مددكارى) از خاندانم بمن عطا فرما

من  �نّ ﴿اسرائيل چنين فرمود:  طاب به بنىخ حضرت هارون َّ�ن  نن َ�ٰ لرّحۡ ٱ ََ
وِ� ٱفَ  وٓ  تّبِعن ِطيعن

َ
ْ َوأ ُۡ  ا

َ
همانا پروردگار و خالق شما، خداوند مهربان است، پس «. ]90[طه:  ﴾رِيأ

 .»وده و از دستورات (فرمان) من اطاعت كنيداز من تبعيت نم
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حمت از خداوند چنين فرموده درباره طلب ر سوره مريم، حضرت زكريا 4در آيه 

ِ  قَاَل ﴿است:  ُّ  ٱ َتَعَل شۡ ٱوَ  ِمّ�ِ  من َعظۡ لۡ ٱ وََهنَ  ِِّ�ِ  ََ
ۡ
نۢ  َولَمۡ  ابٗ َشيۡ  سن لّرأ �ن

َ
َ�ٓ  أ ِ  �َِك بِدن ُّ ََ 

هاى بدنم سست شده و  (در اثر پيرى و كهن سالى) استخوان پروردگارا!«. ]4[مريم:  ﴾٤اَشقِيّٗ 
ام، (از درگاه تو) نا اميد باز  اند. خداوندا! من هرگز در دعاهايى كه كرده موهاى سرم سفيد شده

 .»ام (اكنون نيز مرا درياب) نگشته

ِ ﴿عايش فرمود: سوره انبياء (حضرت زكريا) در د 89در آيه  ُّ ََ  �َ  َۡ نَت  ادٗ فَرۡ  ِ� تََذ
َ
 َوأ

ٰ لۡ ٱ َخۡ�ن  پروردگارا! مرا تنها نگذار (و فرزندى به من عطا كن كه در «. ]89[األنبياء:  ﴾َُِِ�َ َ�
زندگى يار و ياور من باشد و پس از مرگ، برنامه تبليغ را پيگيرى كند و اگر هم فرزندى وارث 

 . »من نشد، باكى نيست چرا كه) تو بهترين وارث هستى

مۡ  تن قنلۡ  َما﴿به سؤال حضرت حق فرمود: در پاسخ  حضرت عيسى ٓ  ِِّ�  لَهن رۡ  َما َُ  تَِ� أَ
نِ  ۦٓ بِهِ 

َ
ْ َۡ ٱ أ وا َ ٱ بندن َّ  ِ�ّ مۡ  ََ َّ�ن ََ پروردگارا! من به آنها هرگز چيزى نگفتم «. ]117: ة[المائد ﴾َو

 .»جز آنچه تو مرا بدان امر كردى كه، پروردگار من و پروردگار شماست، عبادت كنيد

ۡ ٱ َوقَاَل ﴿ئده خطاب به بنى اسرائيل فرمود: سوره ما 72 در آيهو  يحن ل َِ ِۡ  َبِ�ٓ َ�ٰ  َم ِِ ٰ  ءََِل ََ
ْ َۡ ٱ وا َ ٱ بندن َّ  ِ�ّ ۡمۖ  ََ َّ�ن ََ نۡ�ِ  َمن ۥِِنّهن  َو ِ  كۡ � ِ ٱب ن ٱ َحّرمَ  َ�َقدۡ  َّ   َّةَ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َّ

ۡ
ٰ َوَمأ ۖ ٱ هن َوٮ َن  َوَما �ّا

 ٰ َّ نَصاَٖ  ِمنۡ  لِِم�َ لِل
َ
مسيح گفت: اى بنى اسرائيل! اللّه را كه پروردگار و «. ]72: ة[المائد ﴾أ

آفريننده من و شماست، عبادت كنيد، همانا هر كس با خدا (كسى را) شريك سازد، خداوند 
گرداند و جاى او در دوزخ خواهد بود و ستمكاران يار و ياورى  بهشت را برايش حرام مى

 .»نخواهند داشت
َال «فرمود:  در لحظات غم و اندوه چنين مى صالم، حضرت محمدپيامبر گرامى اس

 ُ َّ َ الَّال �
َ
َم،َ َ َال الََ َِ ِظَا �َظ َِ ُ َّال �َظ َّ َ الَّال �

َ
ََال،ُ َ َال الََ

ظ
َم،ُ  �ُ َِ ُ �َظ َّ َ الَّال �

َ
َمَو�َتَ الََ َّ َّال �س

 َ � َِ َك
ظ
ِظَا �َ َِ َََّال �َظ  َ َِ ّظ

َ
اللّه (خداوند) بزرگ و بردبار، معبودى وجود  سواى« .0F1»َََّال �َ

                                           
 .مسلم ىف باب دعاء الكرب -1
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كليه پيامبرانى ، »ها و زمين و پروردگار عرش عظيم، معبودى وجود ندارد ندارد، آفريننده آسمان
، همه معتقد و معترف ‡كه در سطور باال اسامى آنان ذكر شد و نيز ساير پيامبران خدا

اند،  ، در پيشگاه خدا دعا و نيايش كردهاند، و در سايه اين اعتقاد به ربوبيت خداوند بوده
تر و از  در حالى كه آنان از لحاظ علم و عرفان از همه داناتر و از لحاظ عقل از همه كامل

لحاظ سخن از همه راستگوتر و نسبت به ذات و صفات حضرت حق از همه آگاهتر 
 اند. بوده
اشتند كه خداوند، رب و ها نفر از علماء و دانشمندان و فرزانگان ايمان د ميليون -3

آفريننده آنان و آفريننده تمام موجودات است و به ربوبيت او اعتقاد و خلل ناپذير 
 اند. داشته
هاى پاك و شايسته  ميلياردها نفر از خردمندان و صاحبان عقل و منطق و انسان -4

 ت.اند كه خداوند، رب و آفريننده كل كاينات اس ايمان داشته و بر اين باور بوده
 :داليل عقلى

 پردازيم. اره ربوبيت حق تعالى مىاينك به شرح داليل عقلى و منطقى درب
خداوند به تنهايى آفريدگار هر چيز است و به تعبيرى خلق موجودات، منحصر به  -1

ها پذيرفته شده است كه سواى  ذات يگانه اوست. زيرا اين واقعيت نزد تمام انسان
بداع و آفرينش نشده و توان آنرا ندارد. يعنى سواى خداوند متعال هيچ كسى مدعى ا

ترين موجود عالم، مانند يك تار مو از بدن انسان  خداوند، كسى حتى توان آفريدن كوچك
يا حيوان يا يك پر كوچك پرنده يا يك برگ درخت را ندارد. تا چه رسد به آفريدن يك 

از اجرام كوچك و بزرگ اى كه داراى جسم باشد يا جرمى  جسم كامل يا موجود زنده
از آن اوست، چنين عالم هستى. خداوند متعال درباره اينكه آفرينش و ابداع بطور مطلق 

َ� ﴿سخن گفته است: 
َ
 ٱوَ  قن لۡ �َۡ ٱ َ�ن  َ

َ
�ۡ ُۡ ۗ ََكَ  رن ن ٱ َ�َبا َّ  ُّ آگاه « .]54[األعراف:  ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ََ

هد. او خداوند با بركت و پروردگار جهانيان د آفريند و تنها او فرمان مى باشيد كه تنها او مى

 سوره صافات چنين فرموده است:  96و در آيه . »است
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ن ٱوَ ﴿ مۡ  َّ خداوند آفريدگار شما و اعمال «. ]96[الصافات:  ﴾٩ َملنونَ َ�عۡ  َوَما َخلََق�ن

ز خالقيت خود، چنين فرموده است: سوره انعام در مقام توصيف ا 1و در آيه . »شماست

ِ  دن مۡ �َۡ ٱ﴿ ّ ِيٱ َِ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  َّ َّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َ�
َ
ََ ٱوَ  ِت لّظلنَ�ٰ ٱ وََجَعَل  َض �ۡ� حمد و ثنا «. ]1[األنعام:  ﴾�ّو

در آيه  و. »ها و زمين را آفريد و تاريكى و روشنى را ايجاد كرد شايسته خدايى است كه آسمان

وَ ﴿فرمايد:  سوره روم مى 27 ِيٱ َوهن ْ َ�بۡ  َّ ا هن  ُنمّ  قَ لۡ �َۡ ٱ َدؤن وَ  ۥَنعِيدن هۡ  َوهن
َ
ۡ ٱ َوَ�ن  هِ� َعلَيۡ  َونن أ  َمَثلن ل

 ٱ
َ
�ۡ ٰ َ�ٰ ٱ ِ�  ۡ�َ َّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َ�

َ
وَ  ِض� �ۡ�  .]27[الروم:  ﴾٢ ِكيمن �َۡ ٱ َعزِ�زن لۡ ٱ وَهن

خداوند كسى است كه ابتدا، همه موجودات عالم هستى را آفريده است و پس از مرگ، «
(اين كار) دوباره زنده كردن آنها برايش خيلى سهل و آسان است  كند، دوباره آنها را زنده مى

(زيرا كسى كه بتواند كارى را در آغاز انجام دهد، قدرت اعاده آنرا نيز دارد) باالترين وصف در 
 .»ها و زمين، متعلق به خداست و او توانا و فرزانه است آسمان

بر وجود، هستى و ربوبيت  آيا اينكه خداوند خالق و آفريدگار هر چيزى است، دليل
 او نيست؟

ترين دليل بر وجود، هستى و ربوبيت اوست، پروردگارا! ما گواه  آرى! اين امر واضح
 اين مدعا هستيم.

دومين دليل عقلى بر وجود و ربوبيت خداوند متعال، اين است كه او يگانه روزى  -2
ر خشكى و دريا و يا اى د دهنده همه موجودات زنده است. هيچ موجود خزنده و جهنده

 رساند. اش را مى ها، نيست مگر اينكه خدا روزى موجود پنهانى در شكم
آموزد و چگونگى  آرى! خداست كه راههاى بدست آوردن روزى را به آنها مى

دهد، از موريانه بسيار كوچك و حقير  ورى از روزى بدست آمده را به آنها نشان مى بهره
ترين نوع موجودات است، همه و همه در وجود،  و كامل ترين گرفته تا انسان كه شريف

 تكوين و تغذيه خود محتاج و نيازمند ذات يگانه پروردگار هستند.
 رساند. زيرا خداوند به تنهايى آنها را آفريده و به آنها روزى مى
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 30تا  24 اند خداوند در آيات آرى! آيات كتاب خداوند نيز مؤيد و مؤكد اين مطلب

رِ فَلۡ ﴿فرمايد:  مىسوره عبس،  نّا ٢ ۦٓ َطَعاِمهِ  َِِ�ٰ  نن �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َيَظن
َ
ۡ ٱ ََاَصَببۡ  َ ٓ ل  ََاَشَققۡ  ُنمّ  ٢ اَصبّٗ  ءَ َما

 ٱ
َ
� ٢ اَشقّٗ  َض �ۡ�

َ
ََبٗ  ٢ اَحبّٗ  �ِيَها ََاَبتۡ فَأ ٓ  ٢ ٗ� َوَ�ۡ  اتنونٗ َوَز�ۡ  ٢ ابٗ َوقَۡض  اوَِع لۡ  �ِقَ وََحَدا  ٣ ابٗ غن

 ٰ بّٗ  ِكَهةٗ َوَ�
َ
انسان بايد به غذاى خود به چشم خود بنگرد و درباره آن «. ]31-24[عبس:  ﴾٣ اَوَ

شكافيم و از هم باز  بارانيم، سپس زمين را مى بينديشد ما آب را از آسمان بگونه شگفتى مى
رويانيم (كه مايه اصلى خوراك انسان است) و (درختان) انگور و  ها را مى كنيم و در آن دانه مى

هاى پر درخت و انبوه و ميوه و چراگاهها را  را و درختان زيتون و خرما و باغ گياهان خوردنى
 .»رويانيم (براى استفاده چارپايان شما) مى

نَزَل ﴿فرمايد:  سوره طه مى 54و  53يات و در آ
َ
ٓ ٱ ِمنَ  َوأ َما َّ ٓ  ءِ ل خۡ  ءٗ َما

َ
زۡ  ۦٓ بِهِ  ََارَجۡ فَأ

َ
 اجٗ َ�ٰ أ

ٰ  ََّباتٖ  ّمِن َّ ْ  ٥ َش نوا ْ َعوۡ َۡ ٱوَ  �ن نۡ  ا
َ
مۡ َ�ٰ َ (خداوند) آب را از آسمان فرو «. ]54-53[طه:  ﴾َم�ن

هاى گياهى هم)  ها! از اين فرآورده فرستاده، بوسيله آن انواع گياهان را رويانيديم، (اى انسان
 .»خودتان بخوريد و هم چارپايان خود را (در آن) بچرانيد

نَزۡ�َ ﴿فرمايد:  سوره حجر، مى 22در آيه 
َ
ٓ ٱ ِمنَ  افَأ َما َّ ٓ  ءِ ل ِۡ  ءٗ َما

َ
وهن َ�ٰ َقيۡ فَأ من ٓ  كن نتنمۡ  َوَما

َ
 ۥَ�ن  أ

بارانيم و شما را بدان  و از (ابرهاى بهم پيوسته) آسمان آب مى«. ]22[الحجر:  ﴾زَِِ�َ بَِ�ٰ 
 .»كنيم و شما قادر به ذخيره سازى و نگهدارى آن (در فضا و زمين) نيستيد سيراب مى

 ٱ ِ�  بّةٖ َدآ ِمن َوَما﴿ فرمايد: سوره هود مى 6و در آيه 
َ
ِ ٱ َ�َ  ِِّ�  ِض �ۡ� َهاَِزۡ  َّ  لَمن َوَ�عۡ  �ن

 َۡ َۡ  َتَقّرَهاُن ُن َهاَتوۡ َو ََ اى در زمين نيست مگر اينكه روزى آن بر عهده  هيچ جنبده«. ]6[هود:  ﴾َد
رساند) و محل زيست (دوران  اللّه است (خدا روزى مناسب هر يك را در دريا و خشكى مي

 .»داند ) و محل دفن (پس از مرگ) او را مىحيات
اى جز ذات  اى ثابت شد كه روزى دهنده آرى! وقتى بدون هيچ اختالف و مجادله

يگانه او وجود ندارد، اين خود دليل آن است كه او يگانه آفريدگار و پروردگار مخلوقات 
 باشد. خود نيز مى

تعالى است. و با فريادى فطرت سالم بشر خود بخود شاهد و گواه ربوبيت حق  -3
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كند، زيرا هر انسانى كه داراى فطرت سالم بوده  ها گوشزد مى رسا، اين حقيقت را به انسان
ابر خداوند و از فساد و انحراف فطرت محفوظ و مصون مانده باشد، بيدرنگ در بر

كند، و خود را مطيع تصرفات و  نياز، احساس ضعف و ناتوانى مى قدرتمند و توانا و بى
دهد كه آن ذات  اى با صداى بلند، ندا سر مى داند و بدون هيچ ترديد و واهمه تدابير او مى

 باشد. رب هر موجود ديگر مى مستغنى و قدرتمند، همان اللّه است كه رب او و
هر چند كه اين واقعيت، مسلم و پذيرفته شده است، و هر كسى كه داراى فطرت 

كند، ولى  رده باشد، در مورد آن اختالف نظر پيدا نمىاى از خود ب سالم بوده و اندك بهره
باز هم براى روشن شدن بيشتر مطلب، آياتى از قرآن كريم كه حامل اعترافات مشركان و 

زخرف، حق تعالى چنين سوره  9گردد. در آيه  بت پرستان است، در اينجا ذكر مى

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿فرمايد:  مى
َ
� مَِ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  ّمنۡ  هن َّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َ�

َ
ولننّ  َض �ۡ� َقن نّ  ََ  ﴾٩ َعلِيمن لۡ ٱ َعزِ�زن لۡ ٱ َخلََقهن

ها و زمين را آفريده  (اى رسول!) اگر از مشركان بپرسى كه چه كسى آسمان«. ]9[الزخرف: 

سوره عنكبوت   61 در آيه. »است؟ قطعا خواهند گفت: خداوند توانا و دانا آنها را آفريده است

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿آمده است: 
َ
� مَِ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  ّمنۡ  هن َّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َ�

َ
رَ  َض �ۡ� َّ َِ مۡ ٱ َو َّ ولننّ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس ل َقن ََ 

ن ٱ ها و زمين را  اگر از آنان (مشركان) سوال كنى كه چه كسى آسمان«. ]61[العنكبوت:  ﴾َّ
ه آفريده است؟ و خورشيد و ماه مسخر فرمان كيست؟ بيقين خواهند گفت: اللّه آنها را آفريد

 .»است

ُّ  َمن قنۡل ﴿فرمايد:  سوره مؤمنون مى 87و  86در آيات  َ�ٰ ٱ َّ َّ ٰ ل بۡ ٱ تِ َ� َّ ُّ  عِ ل ََ  ِش َعرۡ لۡ ٱ َو
نونَ  ٨ َعِظيمِ لۡ ٱ ول َيقن َِ  ِۚ ّ فََ�  قنۡل  َِ

َ
ونَ  أ (اى پيامبر!) بگو: « .]87-86[المؤمنون:  ﴾٨ َ�ّتقن

سى است؟ البته جواب خواهند داد هاى هفتگانه و صاحب عرش عظيم، چه ك پروردگار آسمان
 .»كه اللّه است

دليل چهارم ربوبيت حق تعالى، اين است كه مالكيت و تصرف مطلق در هر چيز  -4
و تدبير تمام امور عالم، منحصر به ذات يگانه اوست. زيرا همه انسانها اين واقعيت انكار 

جهان بمعنى واقعى كلمه،  دانند كه بشر مانند ساير موجودات زنده، در اين ناپذير را مى
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 مالك هيچ چيز نيست.
زيرا نخستين بار كه قدم به جهان هستى گذاشته، با بدن لخت و عريان آمده و هيچ 

كند، جز كفن چيز ديگرى از متاع  چيز همراهش نبوده است. و زمانى كه دنيا را ترك مى
 برد. و كاالى دنيا نيز همراه خود نمى

انسان به معنى واقعى كلمه در اين جهان هستى  :گفت كهتوان  با اين وصف چگونه مى
 مالك چيزى است؟

وقتى انسان كه اشرف مخلوقات عالم است، در اين جهان مالكيتى ندارد، اين سؤال 
گمان مالك واقعى  آيد كه در واقع مالك چه كسى است؟ در پاسخ بايد گفت: بى پيش مى

سخنى وجود ندارد. همانگونه كه فقط خداست. و در اين مورد جايى هيچ ترديد و 
مالكيت جهان هستى، منحصر به ذات يگانه حضرت حق است، پس تصرف و تدبير در 
كليه شئون كاينات نيز خاص خداست. سوگند به ذات يگانه خداوند كه صفات ربوبيت 

هاست. يعنى خلق، رزق مالكيت، تصرف و تدبير. در دوره باستان هم حتى  هم، همين
اين صفات حق تعالى معترف بودند و به تعبير ديگر، ربوبيت خدا را قبول  پرستان به بت

سوره  31  داشتند. اين مطلب در چندين سوره قرآن ذكر شده است. از جمله در آيات

مََرۡ  َمن قنۡل ﴿فرمايد:  نس در اين باره چنين مىيو ٓ ٱ ّمِنَ  زنقن�ن َما َّ  ٱوَ  ءِ ل
َ
ّمن ِض �ۡ�

َ
 لِكن َ�مۡ  أ

مۡ ٱ َّ  ٱوَ  عَ ل
َ
ٰ بۡ ۡ� ۡ  َوَمن رَ ََ ۡ ٱ مِنَ  َ�ّ لۡ ٱ رِجن �ن َۡ  َمّيِِت ل ۡ ٱ رِجن َو�ن  ٱ َنَدبِّرن  َوَمن َ�ِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت ل

َ
�ۡ ُۡ ۚ  َر

ن  ول َيقن ََ ۚ ٱ ونَ فَ ن ۡل  َّ فََ�  َ�قن
َ
ونَ  أ من فََ�ٰ  ٣ َ�ّتقن ن ٱ لِ�ن من  َّ َّ�ن ۖ �َۡ ٱ ََ  ِِّ�  قِّ �َۡ ٱ دَ َ�عۡ  َ�َماَذا ّق

 .]31: [يونس ﴾لن لّضَ�ٰ ٱ
(اى پيامبر از مشركان) سؤال كن: چه كسى از آسمان (بوسيله نور خورشيد و باران) و از «

زمين (بوسيله فعل و انفعاالت خاك و رويش گياهان و درختان و ميوه آنها) به شما روزى 
دهد)؟ چه  ميرساند؟ چه كسى مالك چشم و گوشهاست (به آنها نيروى بينايى و شنوايى مى

آورد (حيات و ممات دست كيست)؟ و چه  ا از مرده و مرده را از زنده بيرون مىكسى زنده ر
گرداند؟ (پاسخ خواهند داد كه) خداوند است. آنگاه به آنان  كسى امور (جهان و جهانيان) را مى
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ترسيد؟ چنين خدايى پروردگار بحق شماست. (پس آيا)  بگو: (پس) چرا از معصيت خداوند نمى
 ».مراهى چيزى وجود دارد؟بعد از حق، سواى گ

 : ايمان به اينكه معبود گذشتگان و آيندگان، خداوند است فصل سوم
مسلمان بر اين باور است كه معبود گذشتگان و آيندگان، خداوند است. كه سواى او 
اله و معبود بحقى وجود ندارد، اين باور و عقيده مسلمان نخست ملهم از هدايت تكوينى 

ب آنان ساخته است، زيرا هدايت يافته واقعى كسى است كه حضرت حق است كه نصي
 باشد، همانطور كه فرمود:خداوند او را هدايت كرده 

ن ٱ دِ َ�هۡ  َمن﴿ وَ  َّ ۡ ٱ َ�هن هۡ ل همچنين نشأت گرفته از داليل عقلى و  .]178[األعراف:  ﴾تَِديمن
 پردازيم. نقلى است، كه به شرح آنها مى

 :داليل نقلى
شتگان، علماء و دانشمندان و قبل از همه شهادت خود خداوند گواهى دادن فر -1

ن ٱ َشِهدَ ﴿فرمايد:  سوره آل عمران مى 18يه متعال است، در آ نّهن  َّ
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥَ وَ  ِِّ�  هَ َِِ�  هن

ۡ ٱوَ  ٰ ل ََ ْ  �َِكةن َم نوا ْول
ن
ٓ  مِ عِلۡ لۡ ٱ َوأ ۢ قَا ِ  ��َِم َۡ لۡ ٱب ٰ  َ�ٓ  ِط� قِ وَ  ِِّ�  هَ َِِ�  .]18عمران:  [آل ﴾١ ِكيمن �َۡ ٱ َعزِ�زن لۡ ٱ هن

دهد كه جز ذات او خدايى نيست، و فرشتگان و دانشمندان  خداوند به يكتايى خود گواهى مى«
 .»دهند كه او يگانه معبود بر حق و توانا و فرزانه است و علماى با انصاف نيز گواهى مى

ر آيه خداوند، در قرآن كريم چندين جا درباره الوهيت خود سخن گفته است، د -2
 فرمايد: سوره بقره مى 255

ن ٱ﴿ َّ  ٓ�َ  ٰ وَ  ِِّ�  هَ َِِ� ۚ لۡ ٱ َ�ّ لۡ ٱ هن   َ�  َقّيومن
ۡ
هن تَأ ذن ََةٞ  ۥخن خدايى بجز اللّه « .]255: ة[البقر ﴾مٞ نَوۡ  َوَ�  ِِ

وجود ندارد، او زنده و پايدار و نگهدارنده (جهان هستى) است، او را چرتى و خوابى فرا 
 .»دار است و سستى و رخوت، بدو راه ندارد)گيرد (همواره بي نمى

مۡ �َ�ٰ ﴿سوره بقره، چنين فرموده است:  163در آيه  ٰ  ّ�ٓ  ِحٞدۖ َ�ٰ  هٞ َِِ�ٰ  هن�ن وَ  ِِّ�  هَ َِِ�  هن
خداوند شما، خداى يكتا و يگانه است، هيچ خدايى جز « .]163: ة[البقر ﴾١ لرِّحيمن ٱ نن َ�ٰ لرّحۡ ٱ
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سوره طه، خطاب به حضرت  14در آيه . »ود ندارداو كه رحمان و رحيم است، وج

نَا ِِنِّ�ٓ ﴿فرموده:  موسى
َ
ن ٱ َ َّ  ٓ�َ  ٰ ۠  ِِّ�ٓ  هَ َِِ� نَا

َ
همانا من، اللّه هستم، « .]14[طه:  ﴾ِ� بندۡ َۡ ٱفَ  َ

 .»معبودى سواى من وجود ندارد، پس (تنها) مرا عبادت كن

نّهن  لَمۡ عۡ ٱفَ ﴿فرمايد:  مى صسوره محمد، خطاب به پيامبر گرامى اسالم 19در آيه 
َ
 َ�ٓ  ۥَ

 ٰ ن ٱ ِِّ�  هَ َِِ�  .»بدان كه قطعا هيچ معبودى جز اللّه، وجود ندارد« .]19[محمد:  ﴾َّ
 فرمايد:  سوره حشر، در اين مورد مى 23و  22ات در آي

وَ ﴿ ن ٱ هن ِيٱ َّ َّ  ٓ�َ  ٰ َوۖ  ِِّ�  هَ َِِ� ٰ  هن َ�ٰ ٱوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمن َ� َّ وَ  ٢ لرِّحيمن ٱ نن َ�ٰ لرّحۡ ٱ وَ هن  َدةِ� ل ن ٱ هن ِيٱ َّ َّ 
 ٓ�َ  ٰ وَ  ِِّ�  هَ َِِ� ۡ ٱ هن ّدوسن لۡ ٱ َملِكن ل او خدايى است كه غير از او خدايى وجود « .]23-22[الحشر:  ﴾قن

ندارد، داناى پيدا و پنهان است، بخشنده و مهربان است (داراى رحمت عام در دنيا و خاص در 
 .»ايى است كه غير از او خدايى وجود ندارد، او پادشاه و پاك استباشد) او خد آخرت مى

هاى خود را به پذيرفتن  تمام پيامبران درباره الوهيت خداوند سخن گفته و امت -3
اند، پيامبران در دعوت خود، تنها او را بعنوان معبود بر حق معرفى  الوهيت او دعوت كرده

ْ َۡ ٱ مِ َقوۡ َ�ٰ ﴿اند:  چنين گفته نوحسوره اعراف، حضرت  59اند، در آيه  كرده وا َ ٱ بندن  َما َّ
م ٰ  ّمِنۡ  لَ�ن اى قوم من! خدا را عبادت كنيد، (زيرا) جز او شما «. ]59[األعراف:  ﴾ۥٓ هن َ�ۡ�ن  هٍ َِِ�

 .»خدايى نداريد

ْ َۡ ٱ مِ َقوۡ َ�ٰ ﴿هيچ پيامبرى نيامده مگر مانند نوح، هود، صالح و شعيب اين ندا را كه  وا  بندن
َ ٱ م َما َّ ٰ  ّمِنۡ  لَ�ن سر نداده باشد، وقتى بنى اسرائيل از حضرت  .]59[األعراف:  ﴾ۥٓ هن َ�ۡ�ن  هٍ َِِ�

، در خواست كردند كه بتى را براى عبادت آنان معرفى كند، آن حضرت در موسى

َ�ۡ�َ ﴿سوره اعراف، چنين فرمودند:  140ر آيه پاسخ ايشان د
َ
ِ ٱ أ بۡ  َّ

َ
مۡ َ وَ  اهٗ َِِ�ٰ  غِي�ن  َوهن

مۡ  آيا جز خدا (كه آفريدگار همه كاينات است) معبود «. ]140[األعراف:  ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  فَّضلَ�ن

 87در آيه . »است او شما را بر جهانيان برترى دادهديگرى براى شما جستجو كنم؟! حال آنكه 

ن﴿نيايش و تسبيح خود، چنين فرمود: سوره انبيا، حضرت يونس در خالل 
َ
 ِِّ�ٓ  هَ َ�ٰ ِِ  ّ�ٓ  أ
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نَت 
َ
بۡ  أ َتن  ِِّ�ِ  َََك َ�ٰ ِن ٰ ٱ ِمنَ  ُن َّ پروردگارا! سواى تو معبودى وجود « .]87[األنبياء:  ﴾لِِم�َ ل

 .»ام ندارد، تو پاك و منزه هستى، همانا من از ستمكاران بوده

َل «در تشهد نماز، چنين فرموده است:  صرسول گرامى اسالم � 
ّ
َ الَال

َ
 الََ

ّ
َظ ال

َ
  َُ  َ َ  دظ

 ُ
َ
َ ََ �ظ َ

ََ  
َ
ََ ُ ال عبودى وجود ندارد، او يگانه و دهم كه سواى او (اللّه) م گواهى مى« »ََدظ

 .»همتا است بى

 :داليل عقلى
ربوبيت پذيرفته شده و متفق عليه خدا، مستلزم الوهيت او نيز هست، پس همان رب و 

باشد،  الك نفع و ضرر مىستاند و م دهد و مى ميراند، مى كند و مى پروردگارى كه زنده مى
 شايسته است كه عبادت شود و معبود خلق قرار گيرد.

در قالب محبت، به او تعظيم و تقديس كنند و از او اطاعت نمايند، شايسته است كه 
 .مردم او را دوست داشته و از نافرمانى و معصيت او هراس داشته باشند

تحت پرورش و تربيت خدا وقتى ثابت شد كه هر موجودى از موجودات عالم،  -2
رساند، و مدبر تمام  قرار دارد، و هم اوست كه همه كاينات را آفريده و به آنها روزى مى

توان  باشد، پس چگونه مى امور و مالك تصرف در كليه اوضاع و احوال آنها نيز مى
عبود باشند، بعنوان اله و م ديگران را كه در واقع مخلوق همين خدا هستند، و محتاج او مى

پذيرفت؟ وقتى اله بودن هر مخلوقى، باطل است و بطالن آن به ثبوت رسيده است، پس 
 شود. بيدرنگ خالق آنان به عنوان اله بر حق و معبود راستين، پذيرفته مى

، متصف به صفات واال و كمال مطلق است، و داراى صفاتى مانند تنها خداى -3
 باشد. ان، باريك بين، آگاه و... مىقوى، قدير، دانا، برتر، شنوا بينا، مهرب

هاى بندگان در قالب محبت و  شوند كه دل وجود اين همه صفات كماليه، باعث مى
 تجليل و اعضا و جوارح آنان، در قالب اطاعت و انقياد، او را بندگى كنند.
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 : ايمان به نامها و صفات خداوند متعال فصل چهارم
خداوند متعال ايمان دارد و غير خدا را در  مسلمان به اسماء حسنى و صفات واالى

كند تا از مفهوم حقيقى  داند، و آنها را توجيه و تاويل نمى اين اسماء و صفات شريك نمى
 كند. خود جدا شوند، و نيز صفات حق تعالى را با صفات موجودات فناپذير، تشبيه نمى

در مورد خدا ثابت من، به اثبات صفاتى كه خدا و پيامبر از آنها سخن گفته و مؤ
اند، نفى  پردازد و صفاتى را كه خدا و پيامبر، آنها را از ذات حق، سلب كرده اند، مى نموده

من در پرتوى داليل عقلى و نقلى است كه بشرح آنها و باور مؤكند. اين عقيده  مى
 پردازيم. مى

 :داليل نقلى
راف، چنين سوره اع 180خداوند، خودش درباره اسماء و صفات خود در آيه 

ِ ﴿فرمايد:  مى ّ َِ  ٱ َو
َ
�ۡ ِۡ ٓ وهن دۡ ٱفَ  َ�ٰ َۡ ۡ�ن ٱ ءن َما ۖ  عن ْ  بَِها وا َن َِنَ ٱ َوَذ ونَ َنلۡ  َّ ِۡ  ِ�ٓ  ِحدن

َ
ٰ أ ينجۡ  ۦۚ �ِهِ ََ  نَ َزوۡ َِ

ْ  َما ها، او را  هاى زيبايى دارد. با همان نام خداوند، نام« .]180[األعراف:  ﴾١ َملنونَ َ�عۡ  َ�ننوا
كنند، رها سازيد. (زيرا در آينده نزديك) آنها  هاى خدا تحريف مى كه در نامبخوانيد. و كسانى 

 .»براى اين كار خود مجازات خواهند شد

ْ دۡ ٱ﴿فرمايد:  ء مىسوره اسرا 110و در آيه  وا َ ٱ عن وِ  َّ
َ
ْ دۡ ٱ أ وا َّٗ  َنۖ َ�ٰ لرّحۡ ٱ عن

َ
ْ تَدۡ  ّما اَ وا  فَلَهن  عن

 ٱ
َ
�ۡ ِۡ ٓ كند شما  خدا را با (نام) اللّه يا رحمن ياد كنيد (فرقى نمى«. ]110[اإلسراء:  ﴾َ�ٰ َۡ ۡ�ن ٱ ءن َما
ها و صفات متعدد ياد كنيد. اين كار مخالف توحيد نيست) خدا را به هر  توانيد او را با نام مى

 .»هاى زيباست كدام (از اسماء حسنى) بخوانيد (مانعى ندارد) او داراى نام

ر، كليم، قوى، عزيز، لطيف، خبير، شكور، هايى مانند سميع، بصي خداوند، خودش نام
سخن  حليم، غفور، رحيم را براى خود برگزيده است. يا آمده است كه: او با موسى

هاى خود آفريده است. او  گفته است. او بر عرش خود مستقر شده است. او با دست
صفات ذاتى پسندد. عالوه بر اينها، خداوند  نيكوكاران را دوست دارد او اهل ايمان را مى

كردن، نازل شدن و آمدن، دارد كه هم قرآن و هم رسول  و فعلى ديگرى مانند محبت
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 اند. از آنها سخن گفته صخدا
در مورد برخى از صفات خدا،  صاساس احاديث صحيح و روشن، آنحضرت بر -2

َ «در بخارى و مسلم چنين آمده است: سخن گفته است. مثال  َُّجالَ�ظ  
َ
ُ الَل َّ � 

َُ َك تُُل ضَحظ  َ�قظ
َّةَ  َ
ظ
ُلُل �ْ َظ َُمَمي ضَ ََ  َِ ََل ُمَمي � َُ َد

َ
خداوند به دو مرد كه يكى ديگرى را كشته و هر دو « » 

خندد (يكى در حالت كفر ديگرى را شهيد كرده سپس بعد از مدتى  شوند، مى وارد بهشت مى
 .»مسلمان شده و شهيد شده است)

َّ  َال تََز�ُل «حديثى ديگر، آمده است:  در ح َد  َ  َن ظ َزَز�
َقُقوُله َملظ ََ َُّ  ضُالظَ  َي،َ ي  َجَ 

َنهُ  ََ الَُه. َ� َّ�ضة قَ َّجظ ّزَة َي،َ ي  َِ
ظ
همواره (افراد مجرم) در دوزخ انداخته « »ضََحَ  َّال �َ

گويد: كسى ديگر هست كه بفرستيد. من خواهان بيشتر اينگونه افراد هستم.  شوند. دوزخ مى مى
شود، آنگاه  گذارد، آنگاه كه فضاى خالى دوزخ پر مى وردگار، قدم خود را روى آن مىسرانجام پر

 .(متفق عليه). »گويد: كافى است دوزخ مى

�ظ،َي «فرموده است:  صدر حديثى ديگر، رسول اكرم ُل  َمَميَ  �
َ
 َلظالَة  الَل

للََي ُيّ َّ ُل  َ
َظ �َ

ُِ َي،َقُ  ََل ُُ �سالّ،ظَل � َن ظ َدَ� َ�ىظَ  ُُالُ ََ َط،َُهح  عظ
ُ
ََُ� فَأ

َ
أ َظ َ َن ظ � ََ ُح 

َ
َ ََ ، َِ تَ مظ

َ
َِ فَأ ُعو

َظ وُله َن ظ ضَ
 ُ
َ
َ َِ َِ

ْظ َ َِ فَأ ُِ َِ
ْظ تَ َظ َ پروردگارما، همه شب پس از اينكه دوسوم از شب بگذرد، به آسمان دنيا « »�

خواهد  من مىخواند، تا او را اجابت كنم، چه كسى از  فرمايد: چه كسى مرا مى آيد و مى فرود مى
 (متفق عليه). .»خواهد تا او را بيامرزم؟ تا به او عطا كنم؟ چه كسى از من آمرزش مى

َُ ّ�َدالَتَهُ «در حديثى ديگر آمده است:  َ�َ  َ َد
َ
ََ َ َن ظ   َلَة َ�ىظ ًَِدي بَتَوظ َل فَ َد

َ
  ُ ّ  ).مسلم(. »ََ

اش را  كسى كه مركب گمشده شود از اش بمراتب بيشتر خوشحال مى خداوند هنگام توبه بنده«
 .»پيدا كند

شخصى مرتكب گناهى شده بود كه بايد  صاند: در زمان رسول اكرم همچنين گفته
شرفياب  صداد. براى اين منظور همراه كنيز خود بحضور آنحضرت براى آن كفاره مى

: (خداوند در آسمان گفت »خداوند كجاست؟«از آن كنيز پرسيد:  صشد. رسول اكرم
پرسيد: من كى هستم؟ گفت: تو رسول خدا هستى، پيامبر  صول اكرماست) رس
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 من است.و مؤبه صاحب كنيز گفت: او را آزاد كن، ا صاكرم

وَى « فرمود: صدر حديثى ديگر، آنحضرت �َطظ ََ َق،َيَنَةَ 
ظ
َم �َ َِ ضَوظ ّظ ََ� ُ َّ � ُُ َى َ�قظ

�ظ 
َ
  َُ ظَمَال نَي �س

َ
ُُّ  َ�ُقوُله   َََه  َميَ  َِ،ََم، َّ َِ �س ّظ

َ
روز قيامت، خداوند در حالى كه « ؟»َ  ُزالُوُك �َ

زمين را در قبضه گرفته و آسمان را كه مانند طومارى پيچيده شده، در دست راست خود دارد، 
 (بخاري).. »فرمايد: (امروز) من پادشاه هستم. كجايند پادشاهان زمين!؟ مى

، صفات مجعنيأاهللاّ عليهم رضوان تمام سلف صالح (صحابه، تابعين و ائمه اربعه)  -3

ترين دليلى وجود ندارد  اند، كوچك اى پذيرفته خدا را بدون هيچگونه تاويل يا رد و نفى
كه آنها اين صفات را رد يا بر غير معنى ظاهرى آن حمل كرده باشند، بلكه همه آن 

دانستند  اند، آنها مى صفات را بر ظاهر آن حمل نموده و به معنى و مفهوم آن اعتقاد داشته
 كه صفات خدا با صفات ساير موجودات فناپذير، تفاوت دارند.

سوال شد،  .]5[طه:  ﴾٥ تََوىٰ ِۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  نن َ�ٰ لرّحۡ ٱ﴿درباره  ،از حضرت امام شافعى
 فرمود:

نفس استوا (مستقر شدن بر عرش) معلوم است، اما كيفيت آن، مشخص نيست و 
 شود. اهى مىهرگونه تفكر درباره آن، باعث گمر

ام.  همچنين فرمود: به خدا و هر چه از سوى اوست، مطابق مشيت خدا، ايمان آورده
 ام. بر پيامبر و هر چه از سوى او آمده يا گفته شده است، مطابق خواست او ايمان آورده

آسمان دنيا فرود  خداوند بر«كه فرمود:  صدرباره اين سخنان پيامبر ،امام احمد
خندد، خشم  كند، مى شود، خداوند تعجب مى وز قيامت ديده مىر آيد، خداوند مى
گفت: بدون كم و كيف، به همه اين مطالب  ».پسندد و... شود، مى گيرد، خشنود مى مى

آيد و او بر  پذيرم. يعنى ايمان دارم كه خداوند، فرود مى صحت آنها را مى ايمان دارم و
اما كيفيت فرود آمدن و رويت و عرش مستوى است و با همه مخلوقات تفاوت دارد. 

ها را به خدا واگذار  دانم. و علم صحيح اين مقوله استوى و معنى حقيقى آنها را نمى
كنم. و خدا را بيش از آنچه  را رد نمى صكنم كه گوينده آنهاست. و قول رسول خدا مى
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كنم. باوجود اين، همه  و خداوند، خودش وصف كرده توصيف نمى صكه پيامبر اكرم

ِمثۡ  َس لَيۡ ﴿وجود ندارد و او شنوا و بيناست  دانيم كه هيچ چيزى مانند خدا ىم ۖ َ�ۡ  ۦلِهِ َُ  ءٞ
وَ  ِميعن ٱ َوهن َّ  .]11[الشوري:  ﴾ِص�ن ۡ�َ ٱ ل

 داليل عقلى:
هايى ناميده است، و ما را از توصيفش  ها و نام خداوند متعال خويشتن را به صفت -1

يل و تفسيرشان برخالف معنى ظاهريشان دستور به وسيله آنها برحذر نداشته و به تأو
اگر خداوند را با آن نامها نام ببريم و به آن  :نفرموده است. آيا معقول است گفته شود كه

ايم، و به همين دليل بايد آنها  هايش تشبيه كرده ها بستاييم، در واقع او را به آفريده صفت
ييم؟ هر چند در عمل صفات خداوند را تأويل نموده و بر غير معنى ظاهريشان حمل نما

را تعطيل و نفى نموده؟ و در مورد اسماء و صفاتش به بيراهه رفته باشيم. در حالى كه 
 فرمايد: اند مى خداوند متعال در مورد كسانى كه راجع به اسماء او به انحراف رفته

﴿ ْ وا َن ٰ  عَۚ يۡ ۡ�َ ٱ َوَذ مۡ َ� مۡ  َخۡ�ٞ  لِ�ن َتنمۡ  ِِن لّ�ن ونَ َ�عۡ  ُن  .]180[األعراف:  ﴾لَمن
روند، ترك كنيد. آنان كيفر كار خود را  و آنهايى را كه در مورد اسماء او به بيراهه مى«

 .»خواهند ديد

كند،  كسى كه بخاطر دچار نگرديدن به تشبيه صفتى از صفات خداوند را انكار مى -2
براى فرار  بدين معنى كه پيشتر يكى از آن صفات را به صفات مخلوقات تشبيه نموده و

از آن، دچار نفى و تعطيل آن صفات گرديده است، و در عمل صفاتى را كه براى خداوند 
دو گناه بزرگ شده است، يكى معنى گردانيده، و در واقع دچار  پذيرفته بود، تعطيل و بى

 ؟»تطيل«و ديگرى گناه  »تشبيه«گناه 
سماء و صفاتى كه خود و در اين صورت آيا بهتر آن نيست كه خداوند متعال با همان ا

اند توصيف شود، البته همراه با اين باور كه صفات او هيچ مشابهتى  پيامبرش بيان فرموده
 هايش ندارد و ذات او با ماهيت مخلوقاتش همسان نيست؟ با صفات آفريده

در واقع ايمان به صفات خداوند و توصيفش به آن صفات به معنى تشبيه او به  -3
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باشد، زيرا عقل و انديشه انسان برخوردار بودن خداوند از  ها نمى و آفريدهها  صفات پديده
صفاتى را كه هيچگونه مشابهتى با صفات مخلوقات نداشته، و تنها در اسم و نامگذارى 

شمارد، بدين معنى كه خداوند داراى صفاتى خاص  همخوانى داشته باشند، محال نمى
 د را دارا باشند.خود باشد، و مخلوقات نيز صفات ويژه خو

به همين خاطر انسان مسلمان به صفات خداوند متعال باور دارد، و او را با آن صفات 
كند كه  شناسد، و در عين حال هيچگاه بر اين باور نيست و به ذهن او خطور نمى مى

با دست مخلوقات مشابهت دارد، زيرا  -درنام و لغت بجز- »اهللاّ يد«خداوند دست 

و صفات و افعالش هيچگونه مشابهتى با مخلوقات ندارد. خداوند خداوند در ذات 
 فرمايد: مى

ِمثۡ  َس لَيۡ ﴿ ۖ َ�ۡ  ۦلِهِ َُ وَ  ءٞ ِميعن ٱ َوهن َّ هيچ چيز همانند خداوند « .]11[الشوري:  ﴾ِص�ن ۡ�َ ٱ ل
 .»نيست و او شنوا و بيناست

 : ايمان به فرشتگان خدا فصل پنجم
داند،  آنها را از جمله بهترين مخلوقات خدا مىمسلمان به فرشتگان خدا ايمان دارد و 

و اعتقاد دارد كه فرشتگان، بندگان مكرم خدا هستند، و خداوند آنها را از نور آفريده 
ها را از شعله بدون دود و صاف آتش، آفريده  است، همانطور كه انسان را از خاك و جن

انجام امور مهمى كرده است، مسلمان بر اين باور است كه خدا فرشتگان را موظف به 
 است.

اى هم  بعضى بعنوان (حفظه) مسئول حراست و نگهبانى از بندگان خدا هستند، عده
 هاى آنرا بعهده دارند. كارشان ثبت اعمال بندگان است، برخى مسوليت بهشت و نعمت

روز خدا را  بعضى مامور دوزخ (و عذاب دادن گناهكاران) هستند، گروهى در شبانه
آنان را بر نمايند، خداوند بعضى از  كنند و هرگز احساس خستگى نمى د مىبه پاكى يا

است مانند جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل كه فرشتگان مقرب دربار  بعضى ديگر برترى داده
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 ترى برخوردارند. الهى هستند، و برخى ديگر از فرشتگان از درجه و رتبه كم
رهنمودهاى خود حضرت حق و سپس من، نخست بر گرفته از اين عقيده و باور مؤ

 پردازيم. متكى به داليل عقلى و نقلى است كه به شرح آنها مى
 داليل نقلى:

سوره نساء از وجود آنان (فرشتگان) سخن گفته و امر فرموده  136خداوند در آيه  -1

رۡ ََ�ۡ  َوَمن﴿ است كه به آنها ايمان داشته باشيم. ِ  فن ِ ٱب َّ  ٰ ََ تن  ۦ�َِكتِهِ َوَم لِهِ  ۦبِهِ َو�ن ِن َن َ ٱوَ  ۦَو  مِ وۡ َۡ
ّل  َ�َقدۡ  ِخرِ �ٱ ََ  ٰ�َ هاى آسمانى  هر كس خدا و فرشتگان و كتاب« .]136[النساء:  ﴾بَعِيًدا َ�ۢ ََ

و پيامبران و روز قيامت را باور نداشته باشد، از راه راست خيلى دور افتاده و سخت گمراه 
 .»باشد مى

وّٗ  َ�نَ  نمَ ﴿فرمايد:  سوره بقره مى 98در آيه  ِ  �َعدن ّ ِ َّ  ٰ ََ لِهِ  ۦ�َِكتِهِ َوَم ِن َن  �َل وَِجۡ�ِ  ۦَو
 ٰ َ ٱ فَِِنّ  َل َوِميَكٮ وّٞ  َّ ٰ ّلِلۡ  َعدن هر كس با خدا و فرشتگانش و « .]98: ة[البقر ﴾٩ فِرِ�نَ َ�

 .»پيامبرانش و جبرئيل و ميكائيل دشمنى كند (كافر است) و خدا هم دشمن كافران خواهد بود

َۡ  ّلن﴿فرمايد:  سوره نساء مى 172ر آيه د َ ۡ ٱ تََِكَف � يحن ل َِ ن َم
َ
ونَ  أ بۡ  ََ�ن ِ  ادٗ ََ ّ ِ  َوَ�  َّ

ۡ ٱ ٰ ل ََ ۡ ٱ �َِكةن َم َنونَ ل َقّر عيسى مسيح و فرشتگان مقرب او از بندگى و عبادت « .]172[النساء:  ﴾من
 .»ورزند خداوند استنكاف نمى

ََِّك  َش رۡ عَ  ِملن َو�َحۡ ﴿فرمايد:  مى احلاقةسوره  17آيه  در مۡ فَوۡ  ََ : احلاقة[ ﴾ََِيةٞ ثََ�ٰ  َم�ِذٖ ََوۡ  َ�هن

 .»در آن روز، هشت تن از فرشتگان، حامل عرش خداوند خواهند بود«. ]17

ٓ َجَعلۡ  َوَما﴿فرمايد:  سوره مدثر مى 21در آيه  ۡص  ََا
َ
ٰ  ِِّ�  �ّاَِ ٱ َب َ�ٰ أ ََ  .]21[المدثر:  ﴾�َِكةٗ َم

ره سو 24و  23ات و در آي. »ايم از ميان فرشتگان برگزيده نگهبانان و ماموران دوزخ را فقط«
 فرمايد: رعد مى

ۡ ٱوَ ﴿ ٰ ل ََ لنونَ ََدۡ  �َِكةن َم ِّ  ّمِن ِهمَعلَيۡ  خن ُٖ  �ن َ�ٰ  ٢ بَا مَعلَيۡ  مٌ َِ  .]24-23[الرعد:  ﴾�نمۡ َصَ�ۡ  بَِما �ن
م و گويند) سال شوند (و مى فرشتگان از هر سويى (درى) بر آنان (اهل بهشت) وارد مى«
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 .»درود بر شما كه در راه دين خدا از خود صبر و بردبارى نشان داديد

ََّك  قَاَل  �ذۡ ﴿فرمايد:  سوره بقره مى 30در آيه  ٰ لِلۡ  ََ ََ  ٱ ِ�  َجاِعلٞ  ِِّ�ِ  �َِكةِ َم
َ
ۖ  ِض �ۡ�  َخلِيَفٗة

نوٓ  ْ قَال َ�ۡ  ا
َ
فۡ  َمن �ِيَها َعلن َ دن �ن َۡ  �ِيَها َِ َ ٓ ٱ فِكن َو� ّبِحن  نن َوَ�ۡ  ءَ ّ�َِما ََ ن َنَقّدِسن  ِدكَ ِ�َمۡ  � ٓ  قَاَل  لََكۖ  َو ِ�ِِّ 

عۡ 
َ
ونَ َ�عۡ  َ�  َما لَمن أ (بيادآور) زمانى را كه پروردگارت در مورد آفرينش « .]30: ة[لبقر ﴾٣ لَمن

انسان (جانشين خود بر روى زمين) از فرشتگان نظر خواهى كرد. آنها در جواب گفتند: آيا 
ى كه فساد كند و خونريزى نمايد!؟ حال آنكه ما تو را به پاكى ياد آفرين موجودى را در زمين مى

 .»دانيد دانم كه شما نمى گوئيم. خداوند فرمود: من حقايقى مى كنيم و تسبيح مى مى
تگان خبر داده چنين فرموده است: در دعاى شب از وجود فرش صرسول اكرم -2

» َ َِسظ ََ َِ،َل  ََ َن، ََ �َل  َ
ِظ َ يَدةََ �سالُّ ّ  َّّا َج َّ �س ََ  ََ

،ظ َْ
ظ
سََ  �َ ََ  َ َِ ّظ

َ
َ�ََ َمَو�َت  َّ َِ �س ََ �َي،َلَ فَي

 ََ نَ
ِّ بَإَذظ َ

ظ
و� َي،َه َنَ  �ُ ُِ تَالَ َ  سََمي �لظ ََ ََ �مظ و ُِ ظتََال َْ َ َعىَيَدَك َي،َمي َننُو� َي،َه  َِ�ظ   ُ ُُ ظ نظَت �َ

َ
  َ

تََق،    َظ �ط  ُز  َصَ
َ
يُ  الَل

ََ َ ى َن ظ ش ََ ََ َق ظ خداوندا! تو پروردگار جبرئيل و ميكائيل و « »الَنّ
اسرافيلى، تو آفريدگار زمين و آسمانى، تو داناى پيدا و پنهانى، تو در امور مختلف، ميان 

كنى. پس در اختالف پيرامون حق، مرا راهنمايى كن. همانا تو هر كه را  بندگانت قضاوت مى

 (مسلم). .»كنى خواسته باشى، به راه راست هدايت مى

َّ َني َي،َ ي َزوظَضُ  «يتى از ابى حاتم چنين آمده است: در روا َظ تََِ
َ
ِّ سََ ي   ََُد َميُ   َّ َت �س َّ َ 

 ٌَ ٌَ َميَج يبََ  الَّال َعالَ،ظَه َزالَ ََ
َ
َلَ    ّظ

َ
آسمان به آه و فغان در آمد، و بايد كه به آه و فغان در « » 

 .»اى در آنجا سجده نكند كنى كه فرشته نمى آيد، زيرا جايى به اندازه چهار انگشت در آن پيدا
ُُّ  َال «در حديثى ديگر آمده است:    َ

ََ َزالَ َظ
َ
  ََ و ُِ م  َمىظ ُلالُُه ُيّ ضَوظ َظ َّ ضَ ُمو ِظ ظَم َ،ظَت �س

ظ
َّ �ي الَ

 ََ وُدَ ُِ شوند كه هرگز براى بار دوم به آنها  روزانه هفتاد هزار فرشته وارد بيت المعمور مى« »َ�

 .)أصله يف الصحيحني( .»رسد آنجا نمى نوبت ورود به

ََ «ه است: در حديثى ديگر آمد َِ َظ ظَم بظَو�َا �س
َ
َ ُيّ بَيا  َن ظ   ََ  ََ َة َن َِ ُُم

ظ
ُم �ْ ََ ضَوظ الََذ� َن

 ََ و ُِ تََم َظ َ َََجيُ َ� �  ََ ُك ُل َُ� �س َو ََ ََِنيُم  � ََ َل فَإََذ� َجالَ َّ َل فَيََ َّ ََ� ََ تُىُو ُظ ٌة ضَ َُ ََ
َِ َز

 َِ كظ ِّ كنند و نام كسانى را  روز جمعه بر هر درى از درهاى مسجد فرشتگانى حضور پيدا مى« »�
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هاى خود  نويسند، و زمانى پرونده شوند، بترتيب ورود آنها، در دفاتر خود مى كه وارد مسجد مى
را نشينند و به خطبه گوش ف بندند كه امام شروع بخواندن خطبه كند، آنگاه فرشتگان مى را مى

 ).رواه مالك وهو صحيح( .»دهند مى

َع َني َ�ُقوُل «در بخارى آمده است: 
َ
َِ فَأ ُّم

َِ ًِ َي،ُ َُّج ،َينًي  دظ
َ
  َُ ظَمالَ رسول  »َ�تََم ُّل َا �س

شود و با من سخن  گاهى فرشته وحى بصورت انسان بر من ظاهر مى«فرمودند:  صاكرم
 .»سپارم گويد و من هم آن مطلب را بخاطر مى مى

در جنگ بدر تعداد زيادى از صحابه، فرشتگانى را كه به كمك آنها آمده بودند،  -3
 رويت كردند.

را كه حامل وحى بود و گاهى بصورت و لباس  همچنين گروهى از آنان، جبرئيل
اند. از معروفترين رواياتى كه در اين مورد ذكر  شد، ديده حضرت دحيه كلبى آشكار مى

نام برد، اين حديث در صحيح مسلم آمده و از  عمربن خطاب توان از حديث شده، مى
 اين قرار است.

دانيد اين سائل  و ساير صحابه فرمودند: آيا مى خطاب به عمر صروزى آنحضرت
او «فرمودند:  صدانند، آنحضرت چه كسى بود؟ گفتند: خير، خدا و رسولش بهتر مى

 .»ا بياموزاندجبرئيل بود، و آمده بود تا احكام اسالم را به شم
اند و آنچه را  ها نفر از پيروان پيامبران پيشين، به وجود مالئكه ايمان آورده ميليون -4

 اند. اند، باور كرده كه پيامبرانشان درباره فرشتگان گفته
 داليل عقلى:

داند، بلكه عقل آنچه را كه  كند و آنرا محال نمى عقل انسان وجود فرشتگان را نفى نمى
ء در آن واحد يا مستلزم اجتماع  اع ضدين مانند وجود و عدم يك شىمستلزم اجتم

كند، در  داند و آنرا نفى مى را محال مى نقيضين باشد مانند جمع شدن روشنى و تاريكى،
 فرشتگان، مستلزم چنين چيزى نيست.حالى كه ايمان به وجود 

ء، دال بر  ه آثار شىاين امر نزد تمام انديشمندان عالم، مسلم و پذيرفته شده است ك -2
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كند آن  باشد، و فرشتگان آثار زيادى دارند كه وجود آنها را ثابت مى ء مى وجود آن شى
 آثار عبارتند از:

مين (جبرئيل) زيرا تمام امور ء و پيامبران الهى توسط روح األرسيدن وحى به انبيا -1
غير قابل انكار، كه  مربوط به وحى به ايشان محول شده بود، اين اثر، اثرى است پيدا و

 كند. وجود مالئكه را تاييد و تثبيت مى
 مردن موجودات زنده و قبض روح آنان بوسيله فرشتگان، اين اثر نيز از جمله آثار -2

 وجود فرشته مرگ و معاونين اوست.

ٰ  قنۡل ﴿فرمايد:  سوره سجده مى 11در آيه خداوند  مَ�َتَوفّٮ ۡ ٱ ّملَكن  �ن ِيٱ تِ َموۡ ل َّ  َ ِ�ّ  ون
مۡ   .»ميراند فرشته مرگ كه مأمور قبض روح شما است، شما را مى« .]11: ة[السجد ﴾بِ�ن
ها و شياطين در طول  ها در برابر اذيت و آزار رسانيدن جن محافظت كردن انسان -3

بينند ولى انسان  زندگى، بايد گفت انسان در دسترس جن وشيطان قرار درد، آنها او را مى
 بيند. آنها را نمى

َعّقَِ�ٰ  ۥَ�ن ﴿فرمايد:  سوره رعد مى 11آيه  در ونَهن َ�ۡ  ۦفِهِ َخلۡ  َوِمنۡ  هِ َََدَۡ  َ�ۡ�ِ  ّمِنۢ  تٞ من  ِمنۡ  ۥَفظن
 ُۡ
َ
ِ ٱ رِ أ براى انسان محافظين از پيش رو و پشت سر گماشته شده كه به امر « .]11[الرعد:  ﴾َّ

 .»كنند خدا از او نگهبانى مى
عدم توان الزم براى ديدن آن، منافاتى با نديدن يك چيز دليل ضعف چشم يا  -4

 ء باشد. تواند دليل عدم وجود شى وجود آن چيز ندارد، و بگفته معروف، عدم ادراك، نمى
بسيارى از موجودات عالم، با چشم غير مسلح قابل رويت نيستند ولى همانها با 

 شوند. هاى قوى، براحتى ديده مى بين ذره
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 هاى آسمانى ايمان به كتاب:  فصل ششم
هايى كه خداوند بر بعضى از پيامبران نازل كرده، ايمان دارد، و  مسلمان به تمام كتاب

يقين دارد كه آنها كالم خدا هستند، خداوند آنها را به پيامبران خود وحى كرده تا آنها 
 توسط آن (كتاب) دين و احكام خدا را بمردم برسانند.

و زبور كه بر  رات كه بر حضرت موسىها عبارتند از تو ترين اين كتاب مهم
و قرآن كريم كه بر ختمى مرتبت،  و انجيل كه بر حضرت عيسى حضرت داود

اند. همچنين هر مسلمان ايمان دارد كه از ميان اين چهار  نازل شده صحضرت محمد
 ترين آنها و محافظ خطوط اصلى آنها است. كتاب آسمانى، قرآن بزرگ

اديان گذشته منسوخ شدند، قرآن هم ناسخ و هم محافظ  با نازل شدن قرآن، تمام
خطوط اصلى آنهاست. اين ايمان و باور مسلمان برگرفته از داليل نقلى و عقلى است كه 

 پردازيم. به شرح و بسط آنها مى
 داليل نقلى:

مذكور، امر هاى  سوره نساء درباره ايمان آوردن به كتاب 136خداوند در آيه  -1

ٰ ﴿مايد: فر فرموده و مى ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َنوٓ  َّ ْ َءاَم ْ  ا َنوا ِ  َءاِم ِ ٱب وِ�ِ  َّ ِن ََ ِيٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  ۦَو ٰ  نَّزَل  َّ َ�َ 

وِ�ِ  ِن ِيٓ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  ۦََ نَزَل  َّ
َ
ايد! به خدا  اى كسانى كه ايمان آورده« .]136[النساء:  ﴾لن َ�بۡ  ِمن أ

هايى كه جلوتر (از  نازل كرده (قرآن) و به كتابو پيامبرش (محمد) و كتابى كه بر پيغمبرش 
 .»قرآن) نازل كرده، ايمان بياوريد

سوره آل عمران، از وجود اين كتب، خبر داده و فرموده  4تا2خداوند در آيات  -2

ن ٱ﴿است:  َّ  ٓ�َ  ٰ وَ  ِِّ�  هَ َِِ� ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  نَّزَل  ٢ َقّيومن لۡ ٱ َ�ّ لۡ ٱ هن َص  قِّ �َۡ ٱب قٗ ُن  هِ َََدَۡ  َ�ۡ�َ  لَِّما اّدِ
نَزَل 

َ
ٰ ّ�وۡ ٱ َوأ ٮ دٗ  لن َ�بۡ  ِمن ٣ ِ�يَل ۡ�ِ ٱوَ  ةَ ََ َّاِس  ىهن نَزَل  ّلِل

َ
رۡ لۡ ٱ َوأ  .]4-2عمران:  [آل ﴾قَانَ فن

جزاللّه، معبودى وجود ندارد. او زنده و پاينده و متصرف (در امور عالم) است. او (كسى است «
هاى  ل كرده است كه مشتمل بر حق است. قرآن كتابكه) قرآن را بر تو (اى محمد) ناز

هاى) تورات و انجيل را  كند. خداوند، قبل از قرآن (كتاب (آسمانى) قبل از خودش را تصديق مى
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براى هدايت مردم فرستاده است. و (چون منحرف شوند)، قرآن (جداكننده حق از باطل) را فرو 
 .»فرستاده است

نَزۡ�َ ﴿مايد: فر سوره مائده مى 48ر آيه و د
َ
ٓ َوأ ۡ  ا ََ ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك ِِ قٗ  قِّ �َۡ ٱب َصّدِ  هِ َََدَۡ  َ�ۡ�َ  لَِّما اُن

َهيۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  ُن ًَاَو (اى پيامبر) بر تو كتاب (كامل و شامل قرآن) را « .]48: ة[المائد ﴾هِ َعلَيۡ  ِم

اى پيشين و شاهد نازل كرديم كه (در همه احكام و اخبار خود) مالزم حق و تصديق كننده كتابه
 .»(بر صحت و سقم) و حافظ (مسايل اصولى) آنهاست

َٗ  دَ ۥَداون  ََاَوَءاتَيۡ ﴿فرمايد:  سوره نساء مى 163ر آيه و د َنو و به « .]163[النساء:  ﴾�َز
 .»حضرت داوود كتاب (آسمانى) زبور را عطا كرديم

ِ  َ�َ�ِ�لن  ۥ�نّهن ﴿فرمايد:  سوره الشعراء مى 196-192در آيات  ُّ  بِهِ  نََزَل  ١ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ََ
 ٱ لّروحن ٱ

َ
ٰ  ١ مِ�ن ۡ� ونَ  بَِك قَلۡ  َ�َ ۡ ٱ ِمنَ  ِ�َكن َِذَِ�نَ ل انٍ  ١ من ََ َنرِ  لَِ�  ۥ�نّهن  ١ ّمبِ�ٖ  َعَرِ�ّٖ  بِلِ  زن

 ٱ
َ
همانا قرآن از جانب پروردگار جهان فرو فرستاده شده « .]196-192[الشعراء:  ﴾١ ّولِ�َ ۡ�

است حضرت جبرئيل آنرا، بر قلب تو نازل كرده است. تا تو از بيم دهندگان باشى. كه بزبان 

و  .»باشد (وصف) اين قرآن در كتب پيشينيان (تورات و انجيل) موجود است عربى روشن مى

ِف ٱ لَِ�  َذاَ�ٰ  ِِنّ ﴿سوره اعلى آمده است:  19-18در آيات   ٱ لّصحن
ن
ِف  ١ وَ�ٰ ۡ� حن  يمَ هِ َ�ٰ ِِبۡ  صن

 ٰ ََ و ُن اين گفتار (سخنان قرآن) در كتب پيامبران پيشين مانند صحف « .]19-18[األعي:  ﴾١ َو
 .»ابراهيم و تورات موسى ذكر شده است

نقل شده، از وجود اين كتب  صدر احاديث و روايات بسيارى كه از آن حضرت -3
ب به خطا صسخن گفته است. در روايتى از بخارى چنين آمده است: رسول اكرم

مدت زمان بقاى شما مسلمانان (در پايبندى به احكام دين) نسبت به «يارانش فرمود: 
هاى گذشته به اندازه وقت نماز عصر تا مغرب است. براى يهود تورات  مدت زمان امت

نازل شد، آنها تا نيمه روز به آن (دستورات و احكام آن) عمل كردند. بعد از آن اظهار 
ها  ها (يهوديان) يك قيراط پاداش داده شد. و به نصرانى از آن عجز نمودند. بهر كدام

انجيل عطا شد. آنها از نيمه روز (ظهر) تا پايان نماز عصر، به آن عمل كردند بعد ناتوان 
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شدند. بهر كدام يك قيراط پاداش داده شد. براى شما مسلمانان قرآن نازل شد. بعد از 
ى بهر كدام از شما دو قيراط پاداش داده شد. عصر تا غروب آفتاب، برآن عمل كرديد ول

ترى عمل  اهل كتاب (يهود و نصارى) اعتراض كردند و گفتند: مسلمانان از ما مدت كم
كردند، چرا پاداش بيشترى دريافت كردند؟ خداوند فرمود: آيا با شما ظلم شده است؟ 

 دهم. استه باشم مىگفتند: خير. خداوند فرمود: اين فضل و كرم من است. بهر كدام كه خو

َُدَ «ين آمده است: در حديثى ديگر از بخارى، چن َ َد� ََ  ََ ِّ ُِ  ُل ُز
ظ
ََ ضَأ ََ َ فَ َُ ن ِظ ُق

ظ
َ�

ُل الَّال َن ظ  ُُ ظ َال ضَأ ََ �بلُهَ  ََ َ  َد َ َظ ُ َظ ش
َ
ىظَل   َْ ََ و�اوّ�ت َ�سزلوَّ  ن ِظ ُق

ظ
َ� 

ُ
 َِ ُ َ َي،َقظ َ َظ ََ�بَّه فََُ ََ بَ

 َ ََ هايش  داد كه اسب ائت زبور به داوود تخفيف داده شد. او همواره دستور مىدر قر« »َ�َمَل ضَ
كرد و قبل از آنكه كار ماساژ دادن  را ماساژ دهند و در آن فاصله زمانى شروع بخواندن زبور مى

 .»رسانيد ها به پايان رسد، او تالوت تورات يا زبور را به پايان مى اسب

ُ «: است در حديثى ديگر از بخارى چنين آمده َّ َُّجٌل نتَيُ  �  َ
َتَ�ظ َِ �َُظ ََ الَّال  ََ َال َد

... َّ ََّ ي ننَيَ  � ََ َل 
َو َ�تظالُوُ  ننَيَ  �سالّ،ظ ََ َي ظ ن ِظ ُق

ظ
سواى دو شخص، كسى ديگر ارزش آنرا ندارد « »�َ

كه بر او حسد برده شود. يكى شخصى كه خداوند به او علم قرآن عنايت فرموده و او صبح و 

ُُ ظ «فرمايد:  مى صدر حديثى ديگر، آنحضرت. »كند و... ن را تالوت مىشب آ ُت َي،ظ
ظ
� َِ تَ

ىه كتيُا  ََ ِظ َِ و� 
تُ ظ بََه ََ ظ تََحالل كظ َّ َظ َقَم َ   َني الَ ََ َُّمو َُّة  ََُم َو  ميان شما من دو چيز را در« »�

كى كتاب خدا (قرآن) و گذارم. اگر بعد از من به آنها عمل كنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد. ي مى
 .»صديگرى سنت رسول اكرم

حاكم در مستدرك اين حديث را نقل كرده، اين حديث صحيح است و امام مالك (

ّمول«كند:  رى در حديثى ديگر روايت مىبخا ).هم آنرا روايت كرده است َو   قيل  � هَال
قُوسُو�ه  ََ بُوُم ظ  ِّ َُ َال تُ ََ َكتَيَاَ 

ظ
َل �َ مظ

َ
قُو�   َّ َُ ُُ ظ تُ نظَزَل َالَلظ

ُ
َني   ََ َي  نظَزَل الََلَظ

ُ
َني   ََ  َ َّ َّي بَي نَن

 ََ َالُمو َظ ُ ُز
َ
ظُ  َ

َ
َ ََ  ٌَ ُُ ظ َ�َد ِسَُ  ََ   »ََِسَُ ََي 

فرمودند: اهل كتاب را نه تصديق نماييد و نه تكذيب كنيد. (بلكه) بگوييد  صرسول اكرم«
ازل شده است، (به همه) ايمان داريم. ما به قرآن كه بسوى ما نازل شده و آنچه كه بر شما ن
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 . »معبود ما و شما يكى است و ما مطيع اوامر او هستيم
ها عالم و فرزانه و اهل ايمان در هر عصر و زمان اعتقاد كامل داشته و دارند  ميليون -4

هايى براى پيامبران خود، يعنى بهترين فرزندان آدم فرستاده و بسيارى از  كه خداوند كتاب
 د خود را در آنها بيان كرده است.اخبار غيب، احكام دينى و وعده و وعي صفات،

 داليل عقلى: 
هايى مشتمل  كند كه كتاب ناتوانى انسان و نياز او به اصالح جسم و روح اقتضا مى -1

بخش هنر و زيبايى انسان هستند و راه تأمين  بر احكام خداوند و قوانينى كه تحقق
 آموزند، برايش فرستاده شود. به او مىنيازهاى دنيا و آخرت را 

ها  از آنجا كه پيامبران واسطه بين خدا و بندگان او هستند و مانند ساير انسان -2
عمرى محدود دارند و روزى بايد زندگى را بدرود حيات گويند، اگر رسالت و مأموريت 

تبليغ آن آنان در قالب داشتن كتاب نباشد، پس از رحلت آنان، احكامى را كه مأمور 
بودند، از بين خواهند رفت. و مردم، بدون واسطه خواهند ماند. و هدف اصلى وحى و 

ترين ترديدى بايد گفت وضعيت ياد  رسالت از دست خواهد رفت. پس بدون كوچك
ها وجود داشته باشد تا با مراجعه  كند كه كتب (آسمانى) بايد در ميان انسان شده اقتضا مى

 ى، راههاى حصول به سعادت را دريابند.به آن منشورهاى آسمان
كند، حامل كتاب آسمانى كه در  سوى خدا دعوت مى اگر پيامبرى كه مردم را به -3

برگيرنده احكام و هدايت و رهنمودهاى متعالى است، نباشد، تكذيب و انكار رسالتش 
 براى مردم آسان خواهد بود. پس اين وضعيت، يعنى اتمام حجت براى مردم (از سوى

 باشد. خدا) مقتضى وجود كتب آسمانى در ميان آنها مى

 : ايمان به قرآن كريم فصل هفتم
مسلمان اعتقاد دارد كه قرآن كريم كتاب خداست كه بر بهترين فرزند آدم و افضل 

نازل شده است. همانطور كه قبل از او براى ساير پيامبران  صپيامبران، حضرت محمد
 زل شده است.ى از جانب خداوند، ناكتب ديگر
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مسلمان معتقد است كه قرآن كريم تمام كتب گذشته (احكام آنها) را منسوخ كرده و 
 صبه مشروعيت آنها خاتمه داده است. همانطور كه بوسيله رسالت ختمى مرتبت

رسالت تمام پيامبران گذشته نيز پايان پذيرفته است. مسلمان عقيده دارد كه قرآن، حامل 
ى است و خداوند كه نازل كننده آن است، سعادت دينى و دنيوى ترين احكام اله ارزنده

كسى را كه به آن عمل كند، بيمه كرده است. و كسى را كه از آن رو بگرداند و به اوامر و 
نواحى آن توجه نداشته باشد، تهديد به شقاوت در دنيا و آخرت نموده است. همچنين 

ت كه خداوند، آن را از هر تغيير و تحول فرد مسلمان ايمان دارد كه قرآن تنها كتابى اس
بيمه كرده و دوام و بقاى آن را تا آخرين لحظات پايانى جهان، به عهده گرفته و فرموده 

 است كه در پايان آن را به سوى خود، به آسمانها خواهد برد.
اين عقيده و باور مسلمان، برگرفته از داليل عقلى و نقلى است كه به شرح و بسط ان 

 ردازيم.پ مى
 :داليل نقلى

 سوره فرقان از وجوب ايمان به قرآن خبر داده و فرموده است: 1خداوند در آيه 

ََكَ ﴿ ِيٱ َ�َبا رۡ لۡ ٱ نَّزَل  َّ ٰ  قَانَ فن بۡ  َ�َ ََ ِ ونَ  ۦِده َكن بسيار « .]1[الفرقان:  ﴾١ نَِذًَرا لَِم�َ َ�ٰ لِلۡ  َِ
ق از باطل) را بر بنده خود (محمد) بابركت و بزرگوار است آن خدايى كه قرآن (جداكننده ح

 .»نازل كرده است. تا جهانيان را بوسيله آن بيم دهد. (و آنرا بگوش جهانيان برساند)

 فرمايد: سوره يوسف مى 3و در آيه 

ُّ  نن َ�ۡ ﴿ حۡ  َك َعلَيۡ  ََقن
َ
نَ أ ُِ لۡ ٱ ََ ٓ  َقَص وۡ  بَِما

َ
ٓ َحيۡ أ ۡ  ََا ََ رۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  َك ِِ ََت  �ن َءانَ قن  ۦلِهِ َ�بۡ  ِمن ُن

 .]3[يوسف:  ﴾٣ فِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ لَِمنَ 
كنيم (تو را بر آنها مطلع  ما از طريق وحى اين قرآن، بهترين داستانها را براى تو بازگو مى«

 .»خبر بودى گردانيم) زيرا تو قبل از بيان آنها (از احوال گذشتگان) بى مى

 فرمايد: سوره نساء مى 105در آيه 

﴿ ٓ ا َّ نَزۡ�َ  ِِ
َ
ٓ أ ۡ  ا ََ ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك ِِ مَ ِ�َحۡ  قِّ �َۡ ٱب ٓ  �ّاِس ٱ َ�ۡ�َ  �ن ٰ  بَِما ٮ ََ

َ
ۚ ٱ َك أ ن ن َوَ�  َّ ٓ ّلِلۡ  تَ�ن ا ََ َ�َِِ� 
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 .]105[النساء:  ﴾١ اَخِصيمٗ 
ايم تا تو طبق  ما كتاب قرآن را (كه بيانگر هر چيز حق است) بحق بر تو نازل كرده«

 .»مدافع خيانتكاران نباشىرهنمودهاى خدا، ميان مردم قضاوت كنى و هرگز 

 فرمايد: سوره مائده مى 16-15و در آيات 

﴿ ٰ هۡ ََ
َ
ٓ  َقدۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ مۡ َجا َا َء�ن و�ن ِن ن  ََ مۡ  َنبَّ�ِ ثِ�ٗ  َل�ن ِّما �َُ َتنمۡ  ُّ ۡ  ُن ونَ �ن ْ َوَ�عۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  فن وا  فن

�  َعن ثِ�ٖ ٓ  قَدۡ  َُ مَجا ِ ٱ ّمِنَ  َء�ن ن ٱ بِهِ  ِديَ�هۡ  ١ �ٞ ّمبِ  ٞب َو�َِ�ٰ  ننوَٞ  َّ َۡ  ّ�َبعَ ٱ َمنِ  َّ َِ ٰ بنَل  ۥنَهن َ� َ�ٰ ٱ ِن َّ  مِ ل
 َۡ مَو�ن هن َۡ  ٖط ِصَ�ٰ  َِِ�ٰ  ِدَِهمۡ َوَ�هۡ  ۦنِهِ �ِِِذۡ  �ّوَِ ٱ َِِ�  ِت لّظلنَ�ٰ ٱ ّمِنَ  رِجن  .]16-15: ة[المائد ﴾١ َتقِي�ٖ ّم
، تا بسيارى از احكام كتب اى اهل كتاب (يهود و نصارا)! پيامبر ما (محمد) بسوى شما آمده«

ايد، برايتان روشن سازد و از بسيارى چيزها (كه پنهان  شما (تورات و انجيل) را كه پنهان نموده
 .»ايد و فعال مورد نياز نيست) صرف نظر نمايد ساخته

از سوى خدا نورى (كه پيغمبر است) و كتاب روشنگرى (كه قرآن است) نزد شما 
كند.  كتاب) كسانى را كه طالب خشنودى او هستند، هدايت مىآمده است. خداوند به آن (

برد و  سوى نور (ايمان و علم) مى ها (جهل و نادانى) بيرون، و به ىو آنان را از تاريك
 فرمايد: سوره طه مى 124و  123كند. و در آيات  ايشان را به راه راست هدايت مى

َدايَ  ّ�َبعَ ٱ َ�َمنِ ﴿ َ  َوَ�  ََِضّل  فََ�  هن عۡ  َوَمنۡ  ١ َ�ٰ َۡ �
َ
ُۡ  َعن َرَض أ ةٗ  ۥَ�ن  فَِِنّ  رِيذِ ََ  َمعِي

 �َٗ هن َوَ�ۡ  ََ ن َۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ ََوۡ  ۥ�ن
َ
 .]124-123[طه:  ﴾١ َ�ٰ أ

هر كس از هدايت و رهنمودهاى من پيروى كند، گمراه و بدبخت نخواهد شد. و هر كس «
دورى گزيند) زندگى او (در دنيا) سخت و از ياد من روى بگرداند، (از احكام كتابهاى آسمانى 

 .»ناماليم خواهد شد و روز قيامت (هم) او را نابينا محشور خواهيم كرد

 فرمايد: سوره فصلت مى 42-41و در آيات 

  ّ�  ٤ َعزِ�زٞ  ٌب لَِكَ�ٰ  ۥ�نّهن  ﴿
ۡ
 ّمِنۡ  تَ�ِ�لٞ  ۦۖ فِهِ َخلۡ  مِنۡ  َوَ�  هِ َََدَۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ِطلن َ�ٰ لۡ ٱ �ِيهِ ََأ

 .]42-41[فصلت:  ﴾٤ َ�ِيدٖ  َحِكي�ٍ 
گونه باطلى از هيچ جهتى متوجه آن نخواهد  نظيرى است. هيچ قرآن كتاب ارزشمند و بى« 
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 .»شد. قران از جانب خداوند با حكمت و ستوده نازل شده است
 فرمايد: سوره حجر مى 9و در آيه 

ُۡ ٱ انَّزۡ�َ  نن َ�ۡ  ِِنّا﴿ ِ ونَ لََ�ٰ  ۥَ�ن  �نّا رَ َّ  .]9[الحجر:  ﴾٩ فِظن
كنيم (تا روز قيامت آن را از  همانا ما قرآن را فرو فرستاديم و خود ما از آن پاسدارى مى«

 .»كنيم دستبرد دشمنان آن را محافظت مى

درباره وجوب ايمان به قرآن، خبر داده است. حديثى كه از لحاظ  صرسول خدا -2

َق،ُت «گويد:  ن ماجه چنين مىترمذى و ابسند، حسن است در ابوداوود، و 
ُ
 ال الَ و  

هُ  َِ اى مردم! آگاه باشيد كه (خداوند) كتاب (قرآن) و مطالبى مانند آن را به « »�سَكتيَا َن الَُه َن
 .»من عطا كرده است

غبطه و حسد بردن روا نيست مگر «فرمايد:  مى صدر حديثى ديگر، آن حضرت
او توفيق داده كه صبح و شب قرآن درباره دو شخص. يكى آن كسى كه خداوند به 

تالوت كند. دوم كسى كه خدا به او ثروت داده و او صبح و شب ثروتش را در راه خدا 
 (بخاري). »كند انفاق مى

خداوند به هر كدام از «فرمايد:  در صحيح مسلم آمده، مى در حديث ديگرى كه
، به رسالت آنها ايمان پيامبران گذشته معجزاتى داده بود كه مردم با ديدن آن معجزات

اى كه به من عطا شد، همان وحى خداوند است. و من بر اين باورم  آوردند. اما معجزه مى
 .»كه در روز قيامت پيروان من از همه بيشتر خواهند بود

اى نداشتند جز  زنده بودند، چاره إاگر موسى و عيسى«فرمايد:  در حديثى ديگر مى
 .»اين كه از من پيروى كنند

ها انسان (در عصر حاضر) عقيده دارند كه قرآن كتاب خداست و آن را  ميليون -3
براى پيامبرش (حضرت محمد) فرستاده است. و ميليونها نفر هر روز آن را تالوت 

 كنند. نمايند و به اوامر و نواهى آن عمل مى كنند و آيات آن را حفظ مى مى
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 داليل عقلى:
كه قرآن  صگون است، حال آنكه رسول خداقرآن حاوى علوم مختلف و گونا -1 

بر وى نازل شده فردى امى و بيسواد بوده است و مطلقا خواندن و نوشتن، ياد نداشته و 
 حتى سابقه حضور در هيچ مكتب و نزد هيچ استادى نداشته است.

 قرآن در برگيرنده علوم زير است: توان گفت مى
  علوم طبيعى -1
  علوم تاريخى -2
  لق به قوانين دينىعلوم تشريعى و متع -3
  علوم نظامى و سياسى -4

وجود علوم ياد شده در قرآن، خود دليل مستند و معتبرى است كه قرآن كتاب وحى 
سواد و كسى كه  الهى است. زيرا عقل انسان، صدور اين همه علم را از جانب يك فرد بي

 داند. با خواندن و نوشتن ارتباطى نداشته، بعيد و محال مى
رائه كتابى مانند ها را براى ا ها و انسان نازل كننده قرآن است، تمام جن خداوند كه -2
 قرآن) و حتى آوردن يك سوره مانند آن، به مبارزه طلبيده است.آن (

همانگونه كه تمام دانشمندان و سخنوران عرب را به مبارزه طلبيد. ولى بايد گفت همه 
شدند و از آوردن حتى يك سوره مانند كسانى را كه قرآن، دعوت به مبارزه كرد، ناتوان  

 آن، عاجز ماندند.
 فرمايد: سوره اسراء در اين باره مى 88در آيه 

ٰ  نّ �ِۡ ٱوَ  �سن ۡ�ِ ٱ َتَمَعِت جۡ ٱ ّل�ِنِ  قنل﴿ ن َ�َ
َ
  أ

ۡ
�ََ ْ رۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  لِ بِِمثۡ  تنوا   َ�  َءانِ قن

ۡ
 َولَوۡ  ۦلِهِ بِِمثۡ  تنونَ ََ�

مۡ َ�عۡ  َ�نَ  هن  .]88[اإلسراء:  ﴾٨ �َظهِ�ٗ  ٖض ِ�َعۡ  ضن
ها متحد شوند كه كتابى مانند اين قرآن بياورند،  ها و جن اى پيامبر! بگو اگر همه انسان«

 .»توانند. هر چند كه همه پشتيبان يكديگر باشند هرگز نمى

اين تحدى (دعوت به مبارزه) قرآن، از يكسو و ناتوان ماندن مخالفين از سوى ديگر، 
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 حكمى است كه قرآن كالم خداست نه كالم بشر.دليل بسيار مستند و م
است. و تا كنون بسيارى از آن حوادث،  خيلى زياد از اخبار غيب خبر دادهقرآن،  -3

 هاى قرآن، بدون كم و كاست، تحقق پيدا كرده است. بينى مطابق پيش
اند، و همه صحبت  اگر تورات و انجيل از جانب خدا بر موسى و عيسى نازل شده -4
تواند منكر نزول قرآن از سوى خدا شود؟ قرآن هم  قبول دارند، پس چه كسى مى آن را

نازل شده است. عقل انسان هم  صمانند ساير كتب گذشته از جانب خدا بر پيامبر اكرم
 داند. ول قرآن را حتمى و واجب مىتواند منكر نزول آن شود بلكه بالعكس، نز نمى
ه از وجود آنها خبر داده، يك به اى ك بار غيبىهاى قرآن، بويژه اخ بينى تمام پيش -5

اند همانطور كه احكام و قوانين آن نيز در بوته آزمايش قرار گرفته و  ك تحقق پيدا كردهي
شوند، در پرتوى احكام و قوانين آن،  رفتارى كه باعث عزت و كرامت و شرف انسان مى

 بهترين گواه اين مدعاست. راشدين،اند. دوران حكومت خلفاى  جنبه عينى به خود گرفته
ن كه قرآن، كالم خداست كه آن را و مدارك زنده و جاودان، دال بر آ بعد از اين اسناد

 بر بهترين فرزند آدم فرستاده است، نيازى به دليل ديگر وجود ندارد.

 : ايمان به پيامبران خدا فصل هشتم
گزيده و شرايع خود را به مسلمان اعتقاد دارد كه خداوند از ميان مردم، پيامبرانى بر

ها در روز قيامت، از پيامبران خود  آنان وحى كرده است و به خاطر اتمام حجت انسان
تعهد گرفته است تا احكام او را به مرم ابالغ كنند. خداوند پيامبران خود را همراه با دليل 

، از زمان فرستاده و به وسيله معجزه، آنان را تأييد كرده است. نبوت همراه با رسالت
خاتمه يافته است. اگر چه  صحضرت نوح آغاز شده و با رسالت حضرت محمد

شدند،  نوشيدند، مريض مى خوردند، مى پيامبران خدا، بشر بودند و مانند ساير مردم، مى
زيستند و مى مردند، در عين حال  كردند، مى آوردند، فراموش مى يافتند، بياد مى صحت مى

مخلوقات خدا بودند و بدون استثناء از بهترين بندگان او بشمار  ترين و بهترين از كامل
شود.  رفتند. ايمان هيچ مسلمانى، بدون ايمان داشتن به حقانيت آنان، تمام و كامل نمى مى
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براى  صايمان اجمالى به همه آنها و ايمان تفصيلى نسبت به حضرت ختمى مرتبت
است  برگرفته از داليل عقلى و نقلىمؤمن شدن، ضرورى است. اين باور و عقيده مؤمن 

 پردازيم. كه به شرح آنها مى
 داليل نقلى:

سوره نحل، از وجود پيامبران و بعثت و رسالت آنان سخن  36خداوند در آيه  -1
 گفته و فرموده است:

ِّ  ِ�  ََاَ�َعثۡ  َولََقدۡ ﴿ ّمةٖ  �ن
ن
وً�  أ ِن نِ  َّ

َ
ْ َۡ ٱ أ وا َ ٱ بندن ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ َتنِبنوا َّ  .]36[النحل:  ﴾وَت غن ل

براى هر امتى، پيامبرى فرستاديم و به آنان گفتيم كه خدا را بندگى كنند و از بندگى شيطان «
 .»دورى گزينند

 فرمايد: سوره حج مى 75و در آيه 

ن ٱ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  َطِ� ََۡص  َّ ٰ ل ََ ٗ�  �َِكةِ َم ِن َ ٱ ِِنّ  �ّاِس� ٱ َوِمنَ  َن َّ  ۢ ِميعن  .]75 [الحج: ﴾٧ بَِص�ٞ  َِ
سوى مردم  گزيند و به النى (مأمورانى) برمىخداوند از ميان فرشتگان و انسانها، رسو«

 .»فرستد. همانا خداوند شنوا و بينا است مى

 فرمايد: سوره نساء مى 165-163و در آيات 

﴿ ٓ ا َّ وۡ  ِِ
َ
ٓ َحيۡ أ ۡ  ََا ََ ٓ  َك ِِ َما وۡ  َُ

َ
ٓ َحيۡ أ ِ دِ َ�عۡ  مِنۢ  نَ  ۧ�ّبِّ�ِ ٱوَ  ننوحٖ  َِِ�ٰ  ََا وۡ  ۦۚ ه

َ
ٓ َحيۡ َوأ  هِيمَ َ�ٰ ِِبۡ  َِِ�ٰ  ََا

 ِۡ ِۡ  عِيَل َ�ٰ � َُ َوَ�عۡ  قَ َ�ٰ � و  ٱوَ  قن
َ
َُ  وَِعيَ�ٰ  َباِط ِۡ ۡ� َّو

َ
نَس  َوَ ونَ َوَ�ٰ  َو�نو� لَيۡ  رن ِن  ََاَوَءاتَيۡ  َنۚ َ�ٰ َو

َٗ  دَ ۥَداون  َنو ٗ�  ١ �َز ِن َن مۡ َ�ٰ قََصۡص  قَدۡ  َو ٗ�  لن َ�بۡ  ِمن َك َعلَيۡ  هن ِن َن ۡص ََقۡ  ّلمۡ  َو مۡ صن ّمَ  َكۚ َعلَيۡ  هن ََ ن ٱ َو َّ 
 ٰ ََ و ٗ�  ١ الِيمٗ تَ�ۡ  ُن ِن ِ�نَ  َّ َِذَِ�نَ  ّمبَّ�ِ َّ�  َومن ونَ  ِِ َّاِس  ََ�ن ِ ٱ َ�َ  لِل ّج� َّ ِل� ٱ دَ َ�عۡ  حن ِن  لّر
ن ٱ َوَ�نَ   .]165-163[النساء:  ﴾١ اَحِكيمٗ  َعزِ�ًزا َّ
ت را) وحى كرديم. همانگونه كه پيش از تو به نوح و ما به تو (اى پيامبر: قرآن و شريع«

پيامبران بعد از وى، وحى كرديم و (همانگونه كه) به ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و 
نوادگانش (كه بعضى از آنها پيامبر بودند) و عيسى، ايوب، يونس، هارون و سليمان وحى 

هاى آنها  ينها رسوالنى هستند كه شرح قصهفرستاديم و به حضرت داوود صحيفه زبور را داديم. ا
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را در گذشته، براى تو بيان كرديم. و پيامبران ديگرى نيز وجود داشتند كه حكايت آنها را بيان 
 نكرديم.

(و شيوه وحى به موسى اين بود كه) خداوند حقيقتا (از پشت پرده بدون واسطه) با موسى 
ن را به ثواب بشارت دهند) و (كافران را به عقاب) سخن گفت. ما پيامبران را فرستاديم تا (مؤمنا

بيم دهنده باشند. و بعد از آمدن پيامبران، حجت و دليلى بر خدا براى مردمان باقى نماند (و 
آورديم) و خدا چيره حكيم است  فرستادى، ايمان مى نگويند كه اگر پيامبرى به سوى ما مى

 .»پذرد) (كارهايش از روى قدرت و حكمت انجام مى

َۡ  لََقدۡ ﴿ فرمايد: سوره حديد مى 25در آيه 
َ
لۡ أ ََا ََاَِ لَ ِن ِ  َن نَزۡ�َ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب

َ
من  اَوأ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َمَعهن

ۡ ٱوَ  ومَ  ِمَ�انَ ل َقن ِ  �ّاسن ٱ َِ  ٱب
َۡ لۡ  .]83[األنبياء:  ﴾ِط قِ

ى ها ما پيامبران خود را همراه با داليل روشن (به ميان مردم) فرستاديم و با آنان كتاب«
(آسمانى و قوانين) و موازين (شناسايى حق و عدالت را) نازل كرديم تا مردم (مطابق آن) با 

 .»عدالت رفتار كنند

 فرمايد: مى ءسوره انبيا 83در آيه 

﴿ َُ َّو
َ
َّهن  نَاَدىٰ  ِِذۡ  َوَ ّ�ِ  ۥٓ ََ

َ
َ  َ�ِ َّ ّ ٱ َُ ّّ نَت  ل

َ
َۡ  َوأ

َ
ٰ ٱ َحمن أ  .]83[األنبياء:  ﴾٨ ِ�ِ�َ لّ�

يامبر!) ايوب را ياد كن. زمانى كه (بيمارى او را از پاى در آورده بود و در آن وقت) اى پ«(
پروردگار خود را به فرياد خواند (و عاجزانه گفت: پروردگارا!) بيمارى بمن روى آورده است 

ام) و تو مهربانتر از همه مهربانان هستى (به اين بنده ضعيف رحم  (با ضرر جانى مواجهه شده
 .»كن)

ٓ ﴿ فرمايد: فرقان مى 20ر آيه د َۡ  َوَما
َ
لۡ أ ۡ ٱ مِنَ  لََك َ�بۡ  ََاَِ رۡ ل لِ�َ من مۡ  ِِّ�ٓ  َِ َّهن ِِ  

ۡ
َأ لنونَ ََ  �ن

ونَ َوَ�مۡ  لّطَعامَ ٱ  ٱ ِ�  َن
َ
 .]20[الفرقان:  ﴾َواقِ ِۡ ۡ�

ما هيچيك از پيامبران را پيش از تو نفرستاديم مگر اينكه (همه آنان از جنس بشر بودند) «
 .»رفتند هاى خود) راه مى دند و در بازارها (براى تهيه نيازمنديخور غذا مى

 فرمايد: سوره احزاب مى 8-7در آيات 

َخذۡ  �ذۡ ﴿
َ
مۡ مِيَ�ٰ  نَ  ۧ�ّبِّ�ِ ٱ ِمنَ  نَاأ ٰ  هِيمَ َ�ٰ �بۡ  نّوحٖ  َوِمن َوِمََك  َقهن ََ و ُن  نِ بۡ ٱ وَِعيَ�  َو
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رۡ  َخذۡ  �ََمۖ َُ
َ
َۡ  نَاَوأ مِم ٰ ٱ َل  َٔ لَِّيۡ�  ٧ اَغلِيظٗ  ًقاّمِيَ�ٰ  هن َّ َعدّ  قِِهمۚۡ ِصدۡ  َعن ِد�ِ�َ ل

َ
ٰ لِلۡ  َوأ  فِرِ�نَ َ�

مٗ  َعَذابًا َِ
َ
 .]8-7[األحزاب:  ﴾٨ اأ

(بياد آر) هنگامى را كه از پيامبران پيمان گرفتيم و همچنين از تو و نوح و ابراهيم و موسى «
ه در اداى مسئوليت تبليغ و عيسى پسر مريم، (آرى) از آنان پيمان محكم و استوارى گرفتيم (ك

رسالت، دعوت مردم به خداشناسى و يكتاپرستى، كوتاهى نكنند) (هدف اين است كه خداوند) 
از راستكردارى افراد راستگو پرسش كند و (پاداش آنان را بدهد) و خداوند عذاب دردناك براى 

 .»كافران مهيا ساخته است

رى و است، حديثى در بخا بر دادهه خود و ساير پيامبران، خدربار صرسول اكرم -2

،ظَح «گويد:  مسلم در اين باره مى ََ َم
ظ �َاَ �س ِّ َك

ظ
َ� َّ َو عظ

َ
َنُه �َ َّ قَوظ َِ نظ

َ
إ الَّال   َّ

ُ َن ظ نَ َّ � َُ َِ َِ َني 

ّجيَل  ُّ را از دجال (كژ چشم و خداوند، هيچ پيامبرى نفرستاده مگر اينكه آن پيامبر، قومش « »�
 .»شته استحذر دادروغگو) بر

نظَب،َي َ «فرمايد:  تعبيرى متفاوت چنين مى حديثى ديگر در صحيحين با
َ
َ� َ َِ�ظ  �َُ ِّ َ

ُ
 »َال ُ

 .»بين پيامبران تفاوتى قايل نباشيد (يكى را از ديگرى برتر ندانيد)«

نأة «اره تعداد پيامبران خدا، فرمود: در پاسخ به سوال ابوذر درب صرسول اكرم
ِمالوَ نَ   ُُِمية َُُِة عشـَعشََ  َِي َ�َ  ).ابن حبان فى صحيحه( »م

هزار نفر است و پيامبرانى كه  120روايتى تعداد پيامبران   به فرمودند: بنا صآنحضرت
باشد. حديث ديگرى را  نفر مى 113اند، تعدادشان  صاحب كتاب (يعنى رسول) بوده

ِظَس «اند:  قى و احمد چنين روايت كردهبيه َى َ�
ّ
ُه  ََ�ِ َِ َََم ََ َدّ،ي َني  َّ ُزوَ  َن

َ
ََ ََ سَوظ   َ،َِ

 �َ َِ َظ ضَََّى
َ
اى نداشت جز اينكه از من  بخدا سوگند! اگر حضرت موسى زنده بود، چاره« »الََال  

َظ «مچنين در مورد حضرت يونس فرمود: ه .»تبعيت كند
َ
   َ ىظ َِ ََ  ََ ٌ َن ظ   نين ِظ َ�ُقوَل الَّ  َل

 .»تواند بگويد كه من از يونس بن متى بهتر هستم اى نمى هيچ بنده« »ضُوَُُ ب  َنَ
ء در مسجد (معراج) و تجمع انبيا ءار حوادث شب اسرا صعالوه بر اين، رسول اكرم

قصى و امامت نماز براى آنها، خبر داده است، همچنين از مالقات خود با يحيى، األ
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ها  شب معراج و در آسمان عيسى، يوسف، ادريس، هارون، موسى و ابراهيم كه در
 صورت گرفته، سخن گفته است.

ََ َ «فرمودند:  و نيز درباره حضرت داود ُل َن ظ َ�َمَل ضَ ُُ ظ ََ ضَأ َُد َن َ َد� َّ � ّ َّ
َّ نَ َِ ََ« 

 .»كرده است پيامبر خدا داوود از دسترنج خود استفاده مى«

و نصارا، همه به وجود از مسلمان و اهل كتاب و يهودى  ها انسان اعم ميليون -3
پذيرند و به كمال و نبوغ آنها معترفند و  پيامبران خدا ايمان دارند، و رسالت آنها را مى

 يقين دارند كه آنها برگزيدگان خدا هستند.
 داليل عقلى:

كند كه پيامبرانى براى هدايت بشر بفرستد تا  ربوبيت و مهربانى خداوند اقتضاء مى -1
ها را براى  اى به مردم معرفى كنند و از سوى ديگر انسان و شايستهاز يكسو خدا را به نح

 رسيدن به كمال و سعادت دين و دنيا هدايت نمايند.
است و اين هدف  خداوند هدف آفرينش انسان را (عبادت كردن) معرفى نموده -2

 طلبد كه خداوند پيامبرانى را كه از جنس بشرند، بسوى آنها بفرستد تا كيفيت واال مى
عبادت كردن را به آنها بياموزند و شيوه اطاعت خدا را براى مردم توضيح دهند، زيرا 
انسان همانطور كه قرآن گفته است براى اين هدف مهم يعنى عبادت پروردگار آفريده 

 شده است.
پاداش و كيفر در برابر طاعت و معصيت نفس، و تطهير و آلوده كردن آن، اقتضاء  -3

ها معبوث كند، تا در روز قيامت نگويند كه  يامبرانى براى انسانكند كه خداوند پ مى
دانستيم و ياد نداشتيم كه چگونه تو را بندگى  خداوندا! ما شيوه عبادت و بندگى را نمى

داديم تا از آن دروى كنيم، بنابراين دليلى ندارد كه  كنيم، گناه و معصيت را تشخيص نمى
 ما را عذاب دهى.

كه مردم عليه خدا اتمام حجت خواهند كرد. براى آنكه مردم در  در چنين حالتى است
هايى نداشته باشند، مقتضى است كه خداوند، پيامبرانى براى ارشاد  روز قيامت چنين بهانه
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وند خود در اين خصوص هاى آنها شود، خدا و هدايت آنها بفرستد تا مانع بهانه جويى

ٗ� ﴿فرمايد:  مى ِن ِ�نَ  َّ َ ّمبَّ�ِ َّ�  ِذَِ�نَ َومن ونَ  ِِ َّاِس  ََ�ن ِ ٱ َ�َ  لِل ّج� َّ ِل� ٱ دَ َ�عۡ  حن ِن  َوَ�نَ  لّر
ن ٱ مؤمنان) بشارت دهند و   ما پيامبران را فرستاديم تا (به« .]165[النساء:  ﴾١ اَحِكيمٗ  َعزِ�ًزا َّ

دم باقى نمانده و (كافران را) بترسانند، و بعد از آمدن پيامبران، حجت و دليلى بر خدا براى مر
كرديم) خداوند،  آورديم و عبادت مى فرستادى ايمان مى (نگويند كه اگر پيغمبرى بسوى ما مى
 .»مقتدر و كارهايش از روى حكمت است

 :صايمان به رسالت محمد:  فصل نهم
اد و تبار اسماعيل فرزند از نژ صمسلمان، ايمان دارد كه محمد بن عبداللّه

بنده خدا و فرستاده اوست، كه براى هدايت همه بندگان، اعم از  باشد، او مى ابراهيم
سفيد و سياه و سرخ و زرد و غيره، فرستاده شده و سلسله وحى و نبوت، توسط 

به پايان رسيده است، او خاتم پيامبران است كه بعد از او پيامبرى نخواهد  صآنحضرت
ور گردانيد و بر ساير پيامبران آمد، خداوند، او را بوسيله معجزات فراوان، مؤيد و منص

برترى داد و نيز خداوند، محبت و اطاعتش را بر ما فرض گردانيد و الزم قرار داد، و 
عنايت هاى منحصر بفردى مانند، كوثر، مقام محمود، وسيله و حوض به ايشان  ويژگي

آنها من، بر گرفته از داليل نقلى و عقلى است كه به شرح فرمود، اين عقيده و باور مؤ
 پردازيم. مى

 داليل نقلى:
 صسوره نساء، خدا و فرشتگانش در مورد بعثت حضرت محمد 166در آيه  -1

 .اند گواهى داده

ن ٱ ِ�نِ ّ�ٰ ﴿ َّ  َۡ َ ٓ  َهدن � نَزَل  بَِما
َ
ۡ  أ ََ ِ نَزَ�ن  َكۖ ِ

َ
ۡ ٱوَ  ۦۖ ِمهِ بِعِلۡ  ۥأ ٰ ل ََ َۡ  �َِكةن َم َ ونَ �  .]166[النساء:  ﴾َهدن

دهد، اين خداست كه آنرا با دانش  زل شده (قرآن) گواهى مىخدا، به آنچه كه بر تو نا«
دهند، (و صحت نبوت تو را تصديق  خويش نازل كرده است، و فرشتگان (نيز) گواهى مى

 .»كنند) مى
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سوره نساء درباره نبوت و رسالت جهانى و فراگير ايشان و  170خداوند، در آيه  -2
 فرمايد: مى صنحضرتالنبين بودن آ وى و خاتم وجوب اطاعت و محبت

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
ٓ  َقدۡ  �ّاسن ٱ � من َجا ولن ٱ َء�ن ِن ِ  لّر مۡ  ِمن قِّ �َۡ ٱب َِّ�ن َّ  �َ َٔ  ْ َنوا مۡ  �َخۡ�ٗ  اِم  .]170[النساء:  ﴾ّل�ن

اى مردم! پيامبر (محمد)، از جانب خدا بسوى شما آمده و دين حق را برايتان آورده است، «
 .»فرصت را غنيمت بشماريد) اين كار، به سود شماستپس (به رسالت او) ايمان بياوريد (و 

 فرمايد: سوره مائده مى 19در آيه 

﴿ ٰ هۡ ََ
َ
ٓ  قَدۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ مۡ َجا َا َء�ن و�ن ِن ن  ََ مۡ  َنبَّ�ِ ثِ�ٗ  لَ�ن ِّما �َُ َتنمۡ  ُّ ۡ  ُن ونَ �ن  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  فن

ْ َوَ�عۡ  وا �  َعن فن ثِ�ٖ ٓ  قَدۡ  َُ مَجا ِ ٱ ّمِنَ  َء�ن  .]19: ة[المائد ﴾١ ّمبِ�ٞ  ٞب َو�َِ�ٰ  ننوَٞ  َّ
اى اهل كتاب! پيغمبر ما (محمد) بسوى شما آمده است و بدنبال انقطاع مدت زمانى كه «

كند، تا اينكه (در روز رستاخيز) نگويند  ميان پيامبران بوده است، (حقايق را بار ديگر) بيان مى
نيامده است (كه فرمان خدا را به ما برساند،  اى (از پيغمبران) به سوى ما مژده دهنده و بيم دهنده

 .»اى بسوى شما آمده است هم اينكه پيغمبر) مژده دهنده و بيم دهنده

 فرمايد: سوره انبياء مى 107در آيه 

﴿ ٓ َۡ  َوَما
َ
لۡ أ  .]107[األنبياء:  ﴾١ لَِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ ََۡ�َ  ِِّ�  َك َ�ٰ َِ

 .»ايم جهانيان فرستاده اى پيامبر!) ما تو را بعنوان رحمت، براى«(

 فرمايد: سوره جمعه مى 2و در آيه  

وَ ﴿ ِيٱ هن  ٱ ِ�  َ�َعَث  َّ
ن
وٗ�  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ� ِن ََ  َۡ مۡ ّمِ ْ َ�تۡ  هن من  َو�نَزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لنوا هن  َو�نَعّلِمن

ْ  �ن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َ�ٰ  لَِ�  لن َ�بۡ  مِن َ�ننوا  .]2: اجلمعة[ ﴾٢ ّمبِ�ٖ  لٖ ََ
خدايى كه از ميان افراد بيسواد، پيامبرى مبعوث كرد و به سويشان گسيل داشت، تا آيات «

خدا را براى ايشان بخواند و آنانرا پاك بگرداند، او به ايشان كتاب (قرآن) و شريعت (خدا) را 
 .»بردند آموزد، (در حالى كه) آنان پيش از آن تاريخ، واقعا در گمراهى آشكار بسر مى مى

َّمدٞ ﴿فرمايد:  سوره فتح، مى 29در آيه  ولن  ّّ ِن ِ ٱ َّ محمد رسول « .]29[الفتح:  ﴾َّ
 .»خداست
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 فرمايد: سوره فرقان، مى 1در آيه 

ََكَ ﴿ ِيٱ َ�َبا رۡ لۡ ٱ نَّزَل  َّ ٰ  قَانَ فن بۡ  َ�َ ََ ِ ونَ  ۦِده َكن  .]1[الفرقان:  ﴾١ نَِذًَرا لَِم�َ َ�ٰ لِلۡ  َِ
است آن خدايى كه فرقان (جدا كننده حق از باطل) را بر بنده خود (محمد)  بسيار با بركت«

 .»نازل كرده است، تا اينكه جهانيان را (بدان) بيم دهد، (و آنرا بگوش آنها برساند)

 فرمايد: سوره احزاب، مى 40در آيه 

َّمدٌ  َ�نَ  ّما﴿ ٓ  ّن بَا
َ
َحدٖ  َ

َ
مۡ  ّمِن أ وَل  ِ�نَوَ�ٰ  ََِّجالِ�ن ِن ِ ٱ َّ  .]40[األحزاب:  ﴾نَ  ۧ�ّبِّ�ِ ٱ وََخاَ�مَ  َّ

 .»محمد پدر (نبى) هيچيك از مردان شما نبوده، بلكه فرستاده خدا و آخرين پيامبران است«

 فرمايد: سوره قمر، مى 1در آيه 

ََتِ �ۡ ٱ﴿ اَعةن ٱ َ�َ َّ قّ ٱوَ  ل ََ  .]1[القمر:  ﴾١ َقَمرن لۡ ٱ �
 .»قيامت فرا رسيد و ماه دو نيم گرديد«

 فرمايد: كوثر، مى 1ر آيه و د

﴿ ٓ ا َّ ِِ  َۡ
َ
 .]1[الكوثر:  ﴾١ ثَرَ َكوۡ لۡ ٱ َك َ�ٰ َطيۡ أ

 .»ايم همانا ما به تو كوثر داده« 
 فرمايد: سوره والضحى، مى 5در آيه 

وۡ ﴿ ََ َ عۡ  َف َول ََّك  ِطيَك �ن ََ  ۡ�َ�َ ٰ  .]5[الضحي:  ﴾٥ ََ
اهد كرد. و تو خشنود خداوند در آينده نزديك به تو پيروزى و نعمت و قدرت) عطا خو«

 .»خواهى شد

 فرمايد: ، مىسوره اسراء 79در آيه 

ن َعَ�ٰ ﴿
َ
ََّك  َعَثَك َ�بۡ  أ ۡ  اَمَقامٗ  ََ ودٗ ّّ  .]79[اإلسراء:  ﴾امن

 .»رساند اى در دنيا و آخرت) مى به زودى خداوند، تو را به مقام محمود (مكان بر جسته«

 فرمايد: سوره نساء مى 59در آيه 

﴿ ٰ ّ�هَ ََ
َ
َِنَ ٱ ا� َنوٓ  َّ ْ َءاَم ْ  ا وا ِطيعن

َ
َ ٱ أ َّ  ْ وا ِطيعن

َ
وَل ٱ َوأ ِن  .]59[النساء:  ﴾لّر

 .»ايد! از خدا و پيامبر (محمد) اطاعت كنيد اى كسانى كه ايمان آورده«
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 فرمايد: سوره توبه، مى 24در آيه 

�ن ﴿ ۡزَ�ٰجن
َ
ۡم َوأ ۡم �ۡخَ�ٰنن�ن ََآؤن�ن �ۡ

َ
ۡم َوَ ۡمَ�ٌٰل قنۡل ِِن َ�َن َءابَآؤن�ن

َ
ۡم َوأ َ�تن�ن َِ ۡم وََع

 ٞ وَها َوتَِ�َٰرة ۡوَن  ٱۡ�َ�َۡ�تنمن ََ وِ�ِۦ َ�ۡ ِن ََ ِ َو َّ م ّمَِن ٱ ۡ�ن ََ َحّب ِِ
َ
ٓ أ َََها ۡو ََ اَدَها َوَمَ�ِٰ�نن تَۡر ََ َُ

ِ�َ ٱ وَِجَهادٖ 
ۡ
ٰ ََأ َّ واْ َح َّصن بِيلِهِۦ َ�َ�َ َِ رِهِۦِ�  ُۡ ن بِأَ  .]24: التوبة[ ﴾َّ

مبر!) بگو، اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيله شما و اموالى كه (اى پيا«
ترسيد، و منازلى كه مورد عالقه شماست، اينها  رونقى آن مى  ايد و تجارتى كه از بى بدست آورده

تر باشد، در انتظار باشيد كه خداوند  در نظرتان از خدا و پيغمبرش و جهاد در راه او محبوب
 .»فرستد) كند (عذاب خودش را براى شما فرو مى رش را مىكا

 فرمايد: سوره آل عمران، مى 110در آيه 

َتنمۡ ﴿ ّمةٍ  َخۡ�َ  ُن
ن
خۡ  أ

ن
َّاِس  رَِجۡت أ  .]110عمران:  [آل ﴾لِل

 .»ايد شما (اى پيروان محمد) بهترين امتى هستيد كه براى هدايت مردم، آفريده شده«

 مايد:فر سوره بقره، مى 143در آيه 

مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ ّمةٗ  �ن
ن
طٗ  أ َِ ْ  اَو وننوا َكن ِ�ّ  ٓ َهَدا ونَ  �ّاِس ٱ َ�َ  ءَ شن ولن ٱ َوَ��ن ِن مۡ َعلَيۡ  لّر  �ن

 .]143: ة[البقر ﴾اَشِهيدٗ 
كنيد) تا شما گواه مردم باشيد،  ايم (افراط و تفريط نمى گمان شما را ملت ميانه روى كرده بى«

 .»شما باشد و رسول خدا (محمد) گواه

 فرمايد: سوره آل عمران، مى 31در آيه 

َتنمۡ  ِِن قنۡل ﴿ ِّبونَ  ُن َ ٱ ُن وِ� ٱفَ  َّ ۡ  تّبِعن من بِبۡ �ن ن ٱ �ن مۡ  فِرۡ َو�َغۡ  َّ مۡ  لَ�ن ََ�ن  .]31عمران:  [آل ﴾ذنننو
اى پيامبر! بگو اگر خدا را دوست داريد، از من پيروى كنيد، تا خدا شما را دوست بدارد و «
 .»انتان را ببخشدگناه

خود درباره نبوت خويش سخن گفته كه او خاتم پيامبران است و  صرسول اكرم -3
 ضرورى است. صباشد و اطاعت از آنحضرت رسالتش جهانى و فراگير مى

َظ «فرمايد:  در بخارى و مسلم، مى ظُمّطَال ََ �س ِظُ  َ�ىظ نَي �
َ
اظ   َِ ل َال َك َّ

َّ نَي �
َ
من پيامبر « » 
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 .»، اين ادعا، دروغ نيست، و من فرزند عبدالمطلب هستمخدا هستم

َََليَقُ  «فرمايد:  اند، مى يگران نقل كردهدر حديثى ديگر كه بخارى و د  ِّ � َُ الَّ ظ َ�ىظ

َّ ندَم ... ِ ََ  َ ََّب،ّ�ظ زمانى كه آدم ميان آب و گل قرار داشته، من رسول خدا، و خاتم پيامبران « »�
 .»ام بوده

فرمايد: مثال من در مقايسه با  اند، مى ديگر كه بخارى و مسلم، آنرا نقل كردهروايت 
اى زيبا ساخته باشد كه تمام كارهاى  پيامبران گذشته، مانند اين است كه شخصى خانه

ساختمانى آن به پايان رسيده باشد، و فقط جاى يك خشت خالى مانده باشد، مردم، 
ضعيت شگفت زده شوند و بگويند: چرا جاى اين اطراف آن دور بزنند و از ديدن آن و

است؟ من همان آخرين  يك خشت خالى است؟ چرا اين خشت سرجايش، گذاشته نشده
 باشم. خشت ساختمان هستم كه خاتم پيامبران نيز مى

َّ «فرمايد:  اند، مى يگران نقل كردهدر حديثى ديگر كه بخارى و د ُم ظ َد َُ َد
َ
َنُ    َال ضُمظ

دَ 
َ
  ََ و ُُ

َ
  َ�َِ َ جظ

َ
  َِ َّي � ََ  َ َ

َ
ُ ََ ََ  َ َ َُ � ََ سوگند به خدا! هيچكدام از شما حقيقتا « »َّ الََلظَه َن ظ 

در  »تر از پدر، فرزند، و تمام مردم، نباشم مؤمن نخواهد شد تا من (پيامبر) نزد او محبوب

 َن ظ  َبَ قَيسُو«فرمايد:  گر مىحديثى دي
ّ
ََّة الَال َ

ظ
ُلُل �ْ َظ  ضَ

َ
ح قيَله َن ظ ال َّ َُّموَل � َب ضي 

َ
َن ظ   ََ �ه 

َب 
َ
َظ   شود، پرسيدند، منكر چه كسى است؟  فقط شخص منكر، وارد بهشت نمى« »َعُيَ ظ َيَق

 .»فرمود: كسى كه از دستورات من سرپيچى كند، او منكر است

َِ «فرمايد:  در حديثى ديگر مى ََ ��ظَقَط َلىُّوَة قَ � ََ َِّميَََة  َّ �س ّ الَ َّ
َال نَ ََ ى  ََ ِظ َِ َُّموَل   َِ  »تظ فَ

همانا رسالت و نبوت، منقطع شده است، بعد از من هيچ رسول يا پيامبر صاحب كتابى، نخواهد «
 .»آمد

نظَب،َيَ  «فرمايد:  اند، مى آنرا نقل كرده در حديثى كه مسلم و ترمذى،
َ
َ� َ ََ فُّحالظُت 

 َ َ َِ َط،ُت َجَو�َنَ  �َظ عظ
ُ
ه   تإ ََ َ ُِ س ّظ الَتظ َلَ �ََ َِ ََُج ََيََُ َ  َْ

ظ
َدالّتظ َلَ �َ

ُ
 ََ  َ ََ

ِلعظ ظُت بَيس َُ نُ ََ  َ
 ََ ََّب،لو ََُلَتَ  َبَ � َِ َنّفًةَ 

َالظ
ظ
ِ� 

َ
ّظَمالظُت َالل

ُ
 ََ  َ� ًَ َِ َظ َز ََ  �ًّ ُ و فرمودند: در  صحضرت« »ََ

طا شده است. با مرعوب شش امتياز، بر ساير انبياء برترى دارم، كلمات كوتاه و پر معنى بمن ع
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ام، مال غنيمت برايم حالل شده است، زمين براى من مسجد و مايه  شدن دشمنان، يارى شده
باشد. رسالت من فراگير و براى تمام مردم جهان است. و سلسله پيامبران بوسيله من  طهارت مى

 .»به پايان رسيده است

عت كند، از خدا اطاعت كرده فرمايد: هر كس از من اطا در حديثى ديگر در بخارى مى
است، و هر كس از من نافرمانى كند، خدا را نافرمانى كرده است، و هر كس از حاكم من 

 نافرمانى كند، از من نافرمانى كرده است.
فرمايد: تا من وارد بهشت نشوم،  در دارقطنى حديثى كه به لحاظ سند، حسن است، مى

امت من وارد بهشت نشوند، بهشت براى ساير  بهشت براى ساير پيامبران حرام است، و تا
 باشد. ها نيز حرام مى امت

فرمايد: روز قيامت، من  اند، مى در حديثى كه ترمذى، ابن ماجه و احمد، نقل كرده
كنم و (براى اين نعمتى كه خدا به من  پيشوا و خطيب پيامبران خواهم بود، شفاعت مى

 خواهم كرد.ارزانى داشته) فخر و مباهاتى بر ديگران ن
فرمايد: روز قيامت، من ساالر فرزندان آدم  در حديثى كه مسلم روايت كرده، مى

شود. همچنين اولين شفاعت  باشم كه قبرش شكافته مى خواهم بود، و اولين كسى مى
 شود. اى خواهم بود كه شفاعتش پذيرفته مى كننده
اند و حضرت  تهسخن گف صتورات و انجيل، درباره رسالت و نبوت رسول اكرم -4

 اند. را بمردم مژده داده صهر كدام جدا گانه، بعثت آنحضرت إموسى و عيسى
سوره صف،  6در آيه  و نقل قول از حضرت عيسىقرآن كريم در مقام حكايت 

 فرمايد: مى

رۡ  نن �ۡ ٱ ِعيَ�  قَاَل  �ذۡ ﴿ ِۡ  َبِ�ٓ َ�ٰ  َ�مَ َُ ِِ ٰ ولن  ِِّ�ِ  ءََِل ََ ِن ِ ٱ ََ َّ  ۡ ََ مِِ قٗ ّمَص  �ن  َََديّ  َ�ۡ�َ  لَِّما اّدِ
ٰ ّ�وۡ ٱ ِمنَ  ٮ ۢ  ةِ ََ َ بَّ�ِ ولٖ  �َومن ِن   بَِر

ۡ
هن ِۡ ٱ ِديَ�عۡ  ِمنۢ  ِ� ََأ ۡ�َ  ۥٓ من

َ
 .]6[الصف:  ﴾دن أ

اسرائيل! من فرستاده خدا به  خاطر نشان ساز، زمانى را كه) عيسى پسر مريم گفت: اى بنى«(
كنم و شما را به پيامبرى كه بعد  يق مىسوى شمايم و توراتى را كه پيش از من آمده است، تصد
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 .»دهم از من خواهد آمد و نام او احمد است، مژده مى
 فرمايد: سوره اعراف مى 157خداوند در آيه 

َِنَ ٱ﴿ وَل ٱ ََّتبِعنونَ  َّ ِن ّ ٱ لّر ِِ  ٱ �ّ
ن
�ۡ ّ ِيٱ ّ�ِ ونَهن  َّ ًَاَمكۡ  ۥَ�ِدن مۡ  تنو ٰ ّ�وۡ ٱ ِ�  ِعََدهن ٮ   ِ�يلِ ۡ�ِ ٱوَ  ةِ ََ

ۡ
مََأ رنهن  ُن

 ِ  ٱب
ۡ وِف َمعۡ ل َۡ  رن ٰ َوَ� مۡ َهٮ ۡ ٱ َعنِ  هن ََكرِ ل من  َو�نِحّل  من ٰ �َۡ ٱ ِهمن َعلَيۡ  َو�نَحّرِمن  ِت لّطّيَِ�ٰ ٱ لَهن  .]157[األعراف:  ﴾�َِث ََ

دهيم به) كسانى كه پيروى كنند از پيامبرى (كه خواندن و  (رحمت خود را اختصاص مى«
دهد، و از  انجيل آمده، او آنان را به كار نيك دستورمىداند) و ذكرش در تورات و  نوشتن نمى

 .»سازد ها را براى آنها حرام مى كند و ناپاكي ها را برايشان حالل مى دارد، پاكيزه كار زشت باز مى

در تورات چنين آمده است: (خداوند به موسى گفت) در آينده نزديك، پيامبرى مانند 
 م كرد و سخنانم را بر زبان او جارى خواهم ساخت.تو از ميان برادران آنها، مبعوث خواه

چه به او امر كنم، همانها را خواهد گفت هر كس از سخنان او كه در واقع سخنان هر
 باشند، اطاعت نكند، از او انتقام خواهم گرفت. من مى

دارد كه اطاعت از او را  صاين بشارت تورات، حكايت از صحت نبوت پيامبر اكرم
داند، اين بيانيه تورات، دليل بسيار محكمى عليه يهود است، هر چند  ىالزم و ضرورى م

بدون ترديد  »�ق  ل  نب،ي«كه آنان اين بشارت را تاويل يا انكار كنند، اين گفته تورات 
طب، در اين آيه تورات، باشد، مخا مى صشاهد زنده و گوياى رسالت پيامبر اكرم

و رسول خداست، هر كس كه  است و چون حضرت موسى پيامبر حضرت موسى
 مانند او باشد، او نيز پيامبر و رسول خدا، خواهد بود.

دارد، و اين  صبه صراحت اشاره به پيامبر اكرم »ن  ب� اللوت  «اين جمله تورات 

، بر كسى ديگر قابل اطالق نيست، صسواى پيامبر اكرم »�جِل َ  ِ ف،ه«آيه تورات 
ن كريم است، اين گفته كند، و آن، قرآ وت و حفظ مىرا تالزيرا اوست كه كالم خدا 

پيرامون غيب  صگواه اين مدعاست، زيرا رسول اكرم »ضُالم   بُل ش«تورات 
اند كه هيچ پيامبر ديگر در مورد آنها سخن  (حوادث گذشته و آينده) سخنانى فرموده

 نگفته است.
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مژده دهنده و «بشير و نذير آمده است: اى پيامبر! همانا ما ترا بعنوان در تورات چنين 
ايم، تو بنده و رسول من هستى، تو محافظ و مراقب بيسوادان و درس  فرستاده »ترساننده

و تند  ام، تو خشين نخواندگانى، من تو را متوكل (كسى كه به خدا اعتماد كند) نام نهاده
دهى بلكه  اندازى، بدى را با بدى پاسخ نمى خو نيستى و در بازارها سر و صدا راه نمى

گذرى، تا زمانى كه ملت گمراه را هدايت نكنى و آنها به  بخشى و از آن در مى آنرا مى
دارد، و (نيز) خداوند بوسيله تو  يگانگى خدا شهادت ندهند، خداوند تو را از ميان بر نمى

هاى بسته را باز  سازد و دل هاى كر را شنوا مى كند و گوش هاى نابينا را روشن مى چشم
 ند.ك مى

َ ني «و نيز در تورات آمده است:  َو َ�ْحىوِ بمِىود�ت   �ييَالة  م   رَِّ بِْ �

آنان بوسيله عبادت غير خدا، احساسات مرا « » ِْم  بِْ دَِ َسََِ جيمل  ْحى  
ترين آنها هستم و  تحريك كردند و با معبودهاى باطل خود، مرا به خشم آوردند، من با غيرت

 .»آورم ه گروهى نادان به خشم در مىآنها را بوسيل
توانم آنهارا  اى جاهل مى و بدون اينكه توده مردم پشت سر من باشند، بوسيله عده

 مورد خشم خود قرار دهم.

به صراحت، اشاره به توده مردم عرب دارد، زيرا آنها قبل  »وشعب جاهل«اين جمله 

، زدند بيسواد يا امى صدا مىجاهل بودند، و يهوديان، آنها را  صاز بعثت رسول اكرم
 همانطور كه در تورات آمده است:

  �ِى َ �سك َِضي  تَمِ  مَبِ ن  فهِ  دَ ضجـفِ ضزَل �َقح،َ ن  ض وذ� َ�َ«
آن فرد، چه كسى بود كه امتها منتظر آمدنش بودند؟ بايد گفت غير از پيامبر  .»�َز 
ديان (بنا به اعتراف خود) بيش از توانست كسى ديگر باشد، بويژه كه يهو نمى صاكرم

يهوديان بعلت حسادتى كه  صديگران منتظر آمدنش بودند، اما پس از بعثت رسول اكرم
) از صايمان نياوردند و از او اطاعت نكردند (زيرا رسول اكرم صداشتند، به آنحضرت

 قوم بنى اسرائيل نبود).
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 فرمايد: سوره بقره مى 89قرآن در آيه 

﴿ ْ َۡ  لن َ�بۡ  نمِ  َوَ�ننوا َ ونَ تَفۡ � َِنَ ٱ َ�َ  تِحن َّ  ْ وا ٓ  فَلَّما َ�َفرن مَجا ْ  ّما َءهن ْ  َعَرفنوا وا  ۦۚ بِهِ  َ�َفرن
ِ ٱ ََةن فَلَعۡ  ٰ لۡ ٱ َ�َ  َّ  .]89: ة[البقر ﴾فِرِ�نَ َ�

گفتند كه خدا ما را با فرستادن آخرين پيامبر  مى صيهوديان قبل از بعثت رسول اكرم«
اما وقتى ديدند كه او از ميان بنى اسرائيل مبعوث نشد، كتابش را  (محمد) يارى خواهد كرد،

 .»نپذيرفتند و منكر او شدند، لعنت خدا بر كافران باد

 آمده است. صهايى پيرامون بعثت رسول اكرم در انجيل نيز بشارت
 در همين روزها يوحناى معمدان نزد يهود آمد و درباره بعثت پيامبرى به مردم -1

قَ «گمان ملكوت آسمانها نزديك شده است، جمله  گفت: توبه كنيد، بى بشارت داد و
و نزديك شدن بعثت اوست، زيرا  صاشاره به رسول اكرم .»�قتا زالكوت �سَميَ�ت

 ايشان آمد و براساس قوانين آسمانى، قضاوت كرد.
گويد: ملكوت آسمانها شبيه يك دانه ارزن است كه  انجيل در مثالى ديگر، چنين مى -2

تر از تمام بذرهاست،  كسى آنرا برداشته و در مزرعه خود كاشته باشد، اين دانه، كوچك
اما وقتى كه رشد كند، بصورت مزرعه و بوستان بزرگى در خواهد آمد، اين عبارت انجيل 

 را، عينا قرآن نقل كرده و فرموده است:

مۡ ﴿ َۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  َوَمَثلنهن َز خۡ  ٍع َُ
َ
هن  َٔ َ�  ۥهن  َٔ َشۡ�  َرجَ أ ََ ٰ  َتَوىٰ ِۡ ٱفَ  لََظ َتغۡ ِۡ ٱفَ  ۥاَز وقِهِ  َ�َ  ۦِن

عۡ  اعَ ٱ ِجبن �ن َّ َغِيَظ  لّز ََ لۡ ٱ بِِهمن  َِ ّفا  .]29الفتح: [ ﴾كن
اى است كه چون نخست سر  وصف حال آنها در انجيل آمده است، مثل حالشان مانند دانه«

آنكه قوى گردد و بر اى نازك وضعيف باشد، پس از آن، قوت يابد تا  از خاك بر آرد، شاخه
 .»ساقه خود، راست و محكم بايستيد، كه دهقانان از تماشاى آن حيران بمانند

 و ياران او هستند. صمنظور از اين مثال كه در انجيل آمده، محمد

ضيتُ  و�ييّ   نطالِ َ  الَ س   نطالِ س «گويد:  ى ديگر، چنين مىانجيل در جا -3
ّمالته الل من بايد « .»ُ  فإذ� جي  ذ�ك ضولح �َِيس  َ لط،ِةقال،ََ فأني الَ �نطالقت  
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(بار قليط يعنى ستوده شده كه مترادف با محمد و احمد است) بروم، اگر چنين نكنم، بارقليط 
 .»فرستم، هر گاه او بيايد آيد، ولى اگر بروم او را مى (محمد) نزد شما نمى

مله انجيل، بشارت روشنى دنيا را در برابر خطاهايش مجازات خواهد كرد، آيا اين ج
 نيست؟ صدرباره رسول اكرم

بارقليط (فرو فرستاده شده) اگر محمد نباشد، پس چه كسى است؟ سواى محمد چه 
 .برابر خطاهايش تنبيه كرده است؟! كسى دنيا را در

به  صآرى! زمانى كه مردم دنيا در درياى متالطم فتنه و فساد شناور بودند، محمد
هاى خيمه  پرستى سراسر دنيا را فراگرفته و طناب در آن زمان، بتپيامبرى مبعوث شد، 

خويش را همه جا، محكم نصب كرده بود، و حتى در جوامع اهل كتاب هم ريشه دوانيده 
 بود.

به آسمانها، مردم را به  پس از رفتن عيسى صبنابراين، چه كسى غير از محمد
 سوى خدا دعوت كرد؟

 داليل عقلى:
 به پيامبرى مبعوث شد؟ صدچرا حضرت محم -1 
(چه مانعى وجود داشت؟) در حالى كه قبل از او، صدها رسول و دهها هزار نبى  

مبعوث شده بود. اگر هيچگونه مانع عقلى و شرعى وجود نداشت، پس چه دليلى وجود 
 انكار شود و نبوت او بسوى تمام مردم، پذيرفته نشود. صدارد كه رسالت محمد

مقتضى آمدن  صامعه عربستان، در زمان بعثت رسول اكرمشرايط حاكم در ج -2
ها زنده  رسول و بعثت او بود. تا بار ديگر مردم را بسوى خدا فرا خواند و ياد او را در دل

 گرداند. و دستوراتش را كه بفراموشى سپرده شده بود، بياد مردم اندازد.
را براى مبعوث  راستگويى و صداقت و صالحيت و آثار مقدماتى آن كه زمينه -3

اند كه آن مقدمات نيز از جانب خدا فراهم شده  كرد، گوياى اين واقعيت شدن او آماده مى
 بود كه صاحب آن صفات، پيامبر و رسول است.
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بروز  صالعاده را كه از آنحضرت عقل انسان، صدور معجزه و كارهاى خارق -4
ذكر چند نمونه از معجزات  داند. اينك به كرده، از فرد غير نبى و پيامبر، محال مى

 :پردازيم كه در حديث صحيح و متواتر بيان شده، مى صآنحضرت
اى از كفار كه در رأس آنها وليدبن مغيره، قرار  القمر يا دو نيم شدن ماه: عده  شق -1

با سر  صرفتند و از او خواستار معجزه شدند. آنحضرت صداشت، نزد رسول اكرم
شاره كرد، در نتيجه ماه دو نيم شد. يك نصف آن، باالى انگشت مبارك خود بسوى ماه ا

اى مردم! «فرمود:  صكوه و نصف ديگر آن در دامنه كوه ابوقبيس افتاد. سپس آنحضرت
اند. قريش از مردم  اند كه ماه را در ميان دو كوه مشاهده كرده بعضى گفته »شما گواه باشيد

اند يا خير؟ و آنان طبق  ماه را ديدهساير شهرها پرسيدند كه آيا آنها هم دو نيم شدن 
 د. سپس خداوند، اين آيه را نازل فرمود:مشاهدات خود، آنچه را كه ديده بودند، بيان كردن

ََِت �ۡ ٱ﴿  اَعةن ٱ َ�َ َّ قّ ٱوَ  ل ََ ْ َََروۡ  �ن ١ َقَمرن لۡ ٱ � عۡ  َءاََةٗ  ا ْ �ن وا َن ْ  رِ نوا ول حۡ  َوَ�قن َۡ  رٞ ِِ  ٢ َتِمرّٞ ّم
 ْ وٓ ّ�بَ ٱوَ  َوَ�ّذبنوا ْ عن هۡ  ا

َ
ٓ أ مۚۡ َوا ّ  َءهن ُن ُۡ  َو

َ
َۡ  رٖ أ  .]3-1[القمر:  ﴾٣ َتقِرّٞ ّم

هاى خداوند] را ببينند  اى [از نشانه ] نشانه قيامت نزديك شد و ماه شكافت. و اگر [كافران«
] خود  هاى [نفسانى روى گردانند و گويند: جادويى مؤثّر است. و دروغ انگاشتند و از خواسته

 .»انجامد كارى به غايتى [همخوان با خود] مىپيروى كردند و هر 

در جنگ احد، چشم يكى از اصحاب، بنام قتاده، از حدقه بيرون آمد. و بر  -2
با دست مباركش، آنرا سر جايش قرار داد.  صرخسارش آويزان گشت. رسول اكرم
 ت، بلكه از اول آن هم روشنتر شد.چشم كنده شده نه تنها بحال اول برگش

در  صچشم درد شديد داشت رسول اكرم خيبر، حضرت علىروز فتح  -3
چنان سالم شد كه گويى اصال دردى  هاى حضرت على هاى او دميد، چشم چشم

 نداشته است.
بر  صدر غزوه بدر، پاى يكى از اصحاب، بنام ابن الحكم شكست. رسول اكرم -4

 اش بهبود يافت. پاى شكسته او دميد. بالفاصله پاى شكسته
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 :صفتن درخت با رسول اكرمسخن گ -5
روى؟  پرسيد، كجا مى صآمد. آنحضرت صنشين، نزد پيامبر روزى يك عرب باديه

فرمود: دوست دارى كه نفع و سودى به تو برسد؟ مرد  صروم. پيامبر گفت: بخانه مى

ََ ُ ال«فرمود: بگو:  صروستايى گفت: آرى. آن چيست؟ پيامبر ََدظ  ُ َّ � َ
َ
َظ ال الََ

َ
  َُ  َ دظ

َ
  

 ُ
ُ
َُّموَ ََ   ُ َُ � َ�ىظ ًَ َّم َُ  َّ

َ
 ََ  َُ

َ
َ ََ � َ

مرد روستايى گفت: غير از من چه كسى براى تو،  »ََ
بسوى درختى كه در كنار رودخانه قرار داشت، اشاره  صدهد؟ رسول اكرم شهادت مى

كرد و فرمود: اين درخت. درخت زمين را شكافت و آرام آرام نزد پيامبر آمد و در برابر 
سه بار از او خواست كه شهادت بياورد. و درخت نيز همانطور  صيستاد رسول اكرماو ا

 فرموده بود، شهادت آورد. صكه رسول اكرم
: نقل است صگريستن تنه خشك درخت خرما (استن حنانه) از هجر رسول اكرم -6

ابتدا در مسجد نبوى، براى نشستن و تبليغ مردم، از تنه خشك درخت  صكه پيامبر اكرم
ساختند، آن تنه خشك  صكرد. بعد كه منبر جديدى براى آنحضرت رمايى استفاده مىخ

درخت، مورد استفاده قرار نگرفت. بدين جهت شروع به ناليدن و گريستن كرد. صداى 
اى بود كه ده ماه از مدت حملش گذشته باشد. كم كم  اش شبيه صداى شتر حامله گريه

و جوان آنرا شنيدند. ياران پيامبر در حيرت فرو  اش آنچنان آشكار شد كه پير صداى گريه
نزد آن رفت و دست مباركش را روى آن كشيد. از آن پس،  صرفتند. آنگاه رسول اكرم

 اش خاتمه يافت. گريه
 كسرى را و نابود شدن پادشاهى و سلطنت او. صنفرين كردن پيامبر اكرم -7
براى ابن  صدر مورد ابن عباس: پيامبر اكرم صدعاى خير آنحضرت -8

زايد: در اثر آن بود كه ابن اش را بيف دعا كرد كه خداوند، فقه و بينش دينى بعباس
 ترين فقهاى امت اسالم شد. يكى از بزرگ ب عباس
 نفر كفايت كرد. زياد شدن طعام. چنانكه دو كيلوآرد جو براى بيش از هشتاد -9

صلح حديبيه، : روز صهاى مبارك آنحضرت فواره زدن آب از سر انگشت -10
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آبى شكايت كردند و گفتند: هيچ آبى جز آب اين  از بى صاصحاب نزد رسول خدا
 گيريد، وجود ندارد. ظرف كه در اختيار شماست و با آن وضو مى

هاى  دست مباركش را داخل آب فرو برد آب از سر انگشت صرسول اكرم
تن بود از  1500 مانند چشمه آب فواره زد. تمام مردم كه تعدادشان حدود صآنحضرت

 وضو گرفتند و همه را كفايت كرد. آن آب، نوشيدند و
قصى و از آنجا به آسمان از مسجد الحرام تا مسجد األ صمعراج آنحضرت -11

المنتهى و مالقات پروردگار و مراجعت او به خوابگاهش قبل از فرا رسيدن ةهفتم، تا سدر

 صبح.
است. اين كتاب مقدس، حوادث  قرآن كريم صترين معجزه رسول اكرم بزرگ -12

گذشتگان و آيندگان و رويدادهاى بين گذشته و آينده را بررسى نموده است و حاوى 
 صهدايت و روشنى است. و دليل گوياى بر صدق و حقانيت نبوت رسول اكرم

 باشد. و تا دنيا دنياست، باقى خواهد ماند. مى

 «فرمايد:  در اين خصوص مى صرسول اكرم
َ
َطَى َنَ  َني َنَ  �َ عظ

ُ
َظ   قَ ََ َّ  الَّال 

نظَب،َيَ  نَ
 ُ َّ َظَديُ  �

َ
،يً   ََدظ ََق،ُت 

ُ
ى   َ

ّ
ِ� ََ َِّ�َمي َن ََ بََشُ 

ظ
َظ  �َضَيَت َني َن ظالُُه نَنَ  َعالَ،ظَه �َ

َ
ّظُجو  

َ
 ََ  ّ

َ
الَل

َق،َيَنةَ 
ظ
َم �َ َثَُم ظ َقىَِيً ضَوظ ُظ َ  ََ و ُُ

َ
آن معجزه   شده كه مردم با ديدناى عطا  به هر پيامبرى معجزه« » 

باشد كه بر من نازل  آوردند. ولى آنچه به من عنايت شده وحى الهى مى به رسالت او ايمان مى

اغلب (. »شده است. بدين جهت، توقع دارم كه پيروان من در روز قيامت، از همه بيشتر باشند
بقيه كتب حديث اين معجزات، در صحيحين آمده است، و اگر در صحيحين نباشد، در 

 د).ان يعنى در سنن ذكر شده

 ايمان به روز قيامت:  فصل دهم
رسد، كه بعد از آن خورشيد  مسلمان ايمان دارد كه زندگى دنيا روزى به پايان مى

شود، خداوند، در  طلوع نخواهد كرد. آنگاه زندگى بعدى انسان در سراى آخرت آغاز مى
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كند و براى محاسبه اعمال آنها، همه را در  مىآن روز تمام مخلوقاتش را دوباره زنده 
دهد و  هاى سرورى در بهشت، پاداش مى آورد، نيكان را با نعمت ميدان محشر گرد مى

 بدان را با عذاب توهين آميز، در دوزخ كيفر خواهد داد.
هايى بروز خواهند كرد مانند ظهور دجال،  قبل از فرا رسيدن آن روز، عاليم و نشانه

رض، طلوع األ بة، خروج داج و ماجوج، نازل شدن حضرت عيسىجوآمدن يا
 خورشيد از غروب و...

ميرند،  شود و تمام موجودات زنده بيهوش شده و مي بعد از آن، صور فناء دميده مى
شود، آنگاه همه موجوداتى  سپس صور دوم كه صور بعث و زنده شدن نام دارد، دميده مى

اند، دوباره زنده  آن، روزگارى در اين عالم زندگى كردهكه از آغاز خلقت جهان تا پايان 
هاى  هاى اعمال و پرونده رسانند، بعد نامه شوند و در محضر پروردگار حضور بهم مى مى

هاى خود را به دست راست، و بعضى ديگر  شود، برخى پرونده هر كدام، به آنها داده مى
 كند. ع بكار مىگيرند، ترازوى عدالت الهى شرو به دست چپ تحويل مى

 كنند. گردد، پل صراط را بر روى دوزخ نصب مى ها، آغاز مى و محاسبه انسان
و سرانجام، اين معركه بسيار مهم، با ورود بهشتيان به بهشت، و دوزخيان به دوزخ، 

 خاتمه خواهد يافت.
شمارى است كه بشرح  ت گرفته از داليل عقلى و نقلى بىاين عقيده و باور مؤمن نشأ

 پردازيم. ا مىآنه
 داليل نقلى:

ّ ﴿باره چنين فرموده است:  سوره الرحمن در اين 27و  26خداوند در آيات  -1  َمنۡ  �ن
ََِّك  هن وَجۡ  َ�ٰ َو�َبۡ  ٢ فَانٖ  َهاَعلَيۡ  غير از ذات « .]27-26[الرحمن:  ﴾٢ َرامِ ُۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذنو ََ

در  »زنده) روى زمين، از بين خواهند رفتيگانه خداوند، همه موجودات عالم (زنده و غير 
 فرمايد:  سوره انبياء مى 35و  34آيات 

ۖ ۡ�ن ٱ لَِك َ�بۡ  ّمِن لِبََ�ٖ  ََاَجَعلۡ  َوَما﴿ فََِِْن ۡ�َ
َ
من  ّمِّت  أ ونَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�هن ّ  ٣ ِ�ن ٓ  ٖس ََفۡ  �ن ۡ ٱ �َِقةن َذا  ِت� َموۡ ل
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ََبۡ  مَو ِ  لنو�ن ۖ فِتۡ  ۡ�ِ �َۡ ٱوَ  لّ�ِّ ٱب ۡ  ََٗة ََ اى پيامبر!) ما براى هيچ («. ]35-34[األنبياء:  ﴾٣ َجعنونَ تنرۡ  ََا�
ايم، (آنان كه انتظار مرگ تو را دارند و با مرگ تو  انسانى پيش از تو زندگى جاويدان قرار نداده

اى)  مانند؟! هر كسى (موجود زنده دانند) اگر تو بميرى، ايشان جاودانه مى اسالم را پايان يافته مى
ال آزمايش چشد، ما شما را با سود و زيان و خوبى و بدى (در زندگى دنيا) كام را مى مزه مرگ

 .»بينيد) شويد (كيفر و پاداش اعمال خود را مى سوى ما بر گردانيده مى كنيم، و سرانجام به مى

مَ  ﴿فرمايد:  سوره تغابن مى 7در آيه  ََ َِنَ ٱ َز وٓ  َّ ْ َ�َفرن ن ا
َ
بۡ  ّلن أ ْۚ �ن ّ�ِ  َ�ٰ بَ  قنۡل  َعثنوا ََ  َو

ّ َ�نبۡ  ُن نّ  ُنمّ  َع ٰ  تنمۚۡ َعِملۡ  بَِما َ�ننَّبؤن ِ ٱ َ�َ  لَِك َوَ� َّ  ٞ� َِ َ كه  اند پنداشته كافران «.]7[التغابن:  ﴾٧ �
هرگز زنده و برانگيخته نخواهند شد، اى پيامبر! بگو: سوگند به ذات پروردگارم كه شما زنده و 

ايد، با خبرتان خواهند كرد، اين كار براى خدا  لى كه انجام دادهبرانگيخته خواهيد شد. و از اعما
 .»ساده و آسان است

َ� ﴿ فرمايد: سوره مطففين مى 6-4در آيات 
َ
نّ  َ ٰ  َ�ظن ََ ْو

ن
م �َِك أ َّهن وثنونَ ّمبۡ  ََ َوۡ  ٤ عن َِ ٍ� 

ومن  مَ ََوۡ  ٥ َعِظي�ٖ  ِ  �ّاسن ٱ َ�قن ُّ برند كه  اينان گمان نمى آيا«. ]6-4[المطففين:  ﴾٦ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ لَِر
شوند در روز بسيار بزرگ و هولناكى (بنام قيامت)؟ همان روزى كه مردم در  دوباره زنده مى

 .»آوردند پيشگاه پروردگار جهانيان (براى حساب و كتاب) سر از قبرها بيرون مى

ََ  ﴿ فرمايد: سوره شورى، مى 7در آيه  ِذ �ۡ  َ�  عِ مۡ �َۡ ٱ مَ ََوۡ  َوتَن  َّةِ �َۡ ٱ ِ�  فَرِ�قٞ  �ِيهِ�  َب ََ
عِ�ِ ٱ ِ�  َوفَرِ�قٞ  َّ و (مردم را) از گردهمايى (روز قيامت) كه هيچ ترديدى در « . ]7[الشوري:  ﴾ل

وقوع آن نيست، بيم دهى، (در آن روز مردم دو گروه بيش نيستند) گروهى در بهشت بسر 
 .»برند و گروهى در آتش سوزان دوزخ مى

ۡ  َِِذا﴿ :فرمايد در سوره زلزال، مى ل  ٱ زِلَتِ زن
َ
ۡ  ضن �ۡ� خۡ  ١ َزالََهازِل

َ
 ٱ رََجتِ َوأ

َ
ُۡ  ضن �ۡ�

َ
 ٢ َقالََهاَ

َّدِثن  َم�ِذٖ ََوۡ  ٣ لََها َما نن �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوقَاَل  خۡ  ُن
َ
َََهاأ نّ  ٤ َبا

َ
ََّك  بِأ وۡ  ََ

َ
َن ََۡص  َم�ِذٖ ََوۡ  ٥ لََها َ�ٰ أ  �ّاسن ٱ دن

شۡ 
َ
وۡ  اَتا�ٗ أ َ ْ ّلِ�ن عۡ  ا

َ
مۡ َ�ٰ أ �ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  نَ�مَ  ٦ لَهن َّ �ٖ  َقاَل مِثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧ ۥَََرهن  �َخۡ�ٗ  َذ َّ  �َ�ّٗ  َذ

شكافد و  شود (از هم مى هنگامى كه زمين، سخت به لرزه در انداخته « .]8-1: الزلزلة[ ﴾٨ ۥَََرهن 

ن را چه شده گويد: زمي اندازد، انسان مى هاى خود را بيرون مى ها) و همه سنگينى ها و مرده دفينه
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كند (حوادثى را كه بر  است؟ در آن روز (كه آغاز قيامت است) زمين خبرهاى خود را بازگو مى
دهد (كه چه بشود  دهد) و اين بدان سبب است كه پروردگار تو بدو پيام مى او گذشته شرح مى

(و رهسپار آيند  و چه بگويد) در آن روز مردم (از قبرهاى خود) دسته دسته و پراكنده بيرون مى
شوند) تا كارهايشان به آنها نشان داده شود (نتيجه اعمالشان را ببينند) پس هر  صحراى محشر مى

را خواهد ديد (پاداشش را خواهد گرفت) و هر  كس به اندازه ذره غبارى كار نيك كرده باشد، آن
 .»چشيد)كس به اندازه ذره غبارى كار بد كرده باشد، آنرا خواهد ديد (سزايش را خواهد 

ونَ  َهۡل ﴿فرمايد:  سوره انعام، مى 158در آيه  رن ن ِِّ�ٓ  َََظن
َ
  أ

ۡ
من تَأ ۡ ٱ �َِيهن ٰ ل ََ وۡ  �َِكةن َم

َ
  أ

ۡ
ََّك  ِ�َ ََأ ََ 

وۡ 
َ
  أ

ۡ
ََِّكۗ  ِت َءاَ�ٰ  ضن َ�عۡ  ِ�َ ََأ   مَ ََوۡ  ََ

ۡ
ََِّك  ِت َءاَ�ٰ  ضن َ�عۡ  ِ� ََأ اََفۡ  ََََفعن  َ�  ََ نۡ  لَمۡ  َنَهاََِِ�ٰ  ًَ  َءاَمََۡت  تَ�ن

وۡ  لن َ�بۡ  نمِ 
َ
بَۡت  أ ََ (قبال داليل الزم بر وجوب ايمان بيان « .]158[األنعام:  ﴾�َخۡ�ٗ  ََِهاََِِ�ٰ  ِ�ٓ  َُ

آورند)؟ آيا انتظار دارند كه فرشتگان (قبض ارواح) به سراغشان  گرديد، پس چرا ايمان نمى
هاى پروردگارت  هاى از نشان سوى آنها بيايد؟ يا پاره د؟ يا اينكه پروردگارت (خودش) بهبياين

رسد (و آنان را به ايمان  هاى پروردگارت فرا مى اى از نشانه ها نمودار شود؟ روزى پاره براى آن
اند يا اينكه با وجود  كند) اما ايمان آوردن افرادى كه قبل از آن، ايمان نياورده اجبارى وادار مى

 .»اند) سودى بحالشان نخواهد داشت ايمان (كارهاى پسنديده نكرده
 فرمايد: سوره النمل مي 82و در آيه 

ۡم َدآبّةٗ ﴿ ََا لَهن ۡخرَۡج
َ
نّ  �َذا َوَ�َع ٱلَۡقۡولن َعلَۡيِهۡم أ

َ
ۡم أ هن �ِض تنَ�ّلِمن

َ
ََا ٱ�ّاَس َ�ننواْ � ّمَِن ٱۡ� ِ َ�ٰت

َنوَن   .]82[النمل:  ﴾٨َ� َنوقِ
هاى آن يكى اين است كه)  هنگامى كه فرمان وقوع قيامت فرا رسد، (از جمله نشانه«

گويد (از جمله با كسانى كه)  آوريم كه با ايشان سخن مى جانورى از زمين براى مردم بيرون مى
شود  گويد: اكنون با چشم خود ببينند كه قيامت دارد شروع مى اند (مى به آيات خدا ايمان نياورده

 .»و عذاب الهى گريبانگير شما ميگردد و پشيمانى سودى ندارد)

ٰ ﴿فرمايد:  سوره انبياء مى 97-96در آيات  َّ   فنتَِحۡت  َِِذا َح
ۡ
وجن ََأ   جن

ۡ
وجن َوَمأ م جن ِّ  ّمِن وَهن  �ن

 ُٖ لنونَ  َحَد َِ َُ �ۡ ٱوَ  ٩ ََن ۡ ٱ َ�َ َصةٌ َ�ٰ  ِ�َ  َفَِِذا قّ �َۡ ٱ دن وَعۡ ل بۡ  َِ
َ
َ ٰ َِنَ ٱ رن ََ َّ  ْ وا  .]97-96[األنبياء:  ﴾َ�َفرن

ماجوج گشوده شوند، آنها شتابان از هر بلندى و ارتفاعى  وقتى (درها) براى آمدن ياجوج و«
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شوند)، (در آن هنگام) وعده راستين  گذرند (و موجب پريشانى و هرج و مرج در زمين مى مى
شود، و بناگاه (چنان وحشتى سراسر وجود كافران را فرا  (خدا كه روز قيامت است) نزديك مى

 .»ستداي گيرد كه) چشمهايشان از حركت باز مى مى

َُ  َولَّما﴿فرمايد:  خرف، مىسوره ز 61-57در آيات  ِ رۡ  نن �ۡ ٱ �ن َك قَوۡ  ِِذَا َمَثً�  َ�مَ َُ َۡ  ُن  هن ِم
نوٓ  ٥ ََِصّدونَ  ْ َوقَال ٰ  ا ََاَءَ� مۡ  َخۡ�ٌ  لَِهتن

َ
َوۚ  أ َنوهن  َما هن ۚ  ِِّ�  لََك  َ�َ مۡ  بَۡل  َجَدَ�ۢ ونَ  مٌ قَوۡ  هن  ِِنۡ  ٥ َخِصمن

وَ  بۡ  ِِّ�  هن َۡ  دٌ ََ
َ
َِ�ٓ  َمَثٗ�  هن َ�ٰ وََجَعلۡ  هِ َعلَيۡ  ََاَعمۡ َ ِ�ّ  ِۡ ِِ ٰ ٓ  َولَوۡ  ٥ ءََِل ََ ا ََ َ م ََاَ�ََعلۡ  ءن � ٰ  ِمَ�ن ََ  �َِكةٗ ّم

 ٱ ِ� 
َ
ونَ َ�ۡ  ِض �ۡ� اَعةِ  مٞ لَعِلۡ  ۥ�نّهن  ٦ لنفن َّ نّ َ�مۡ  فََ�  ّلِل وِن� ٱوَ  بَِها َ�ن ٰ  َذاَ�ٰ  تّبِعن َۡ  ٞط ِصَ�  ﴾٦ َتقِيمٞ ّم

] فرزند مريم مثل زده شد، آن گاه قومت از آن بانگ [به  و چون [آفرينش« .]61-57: [الزخرف
ريشخند] برداشتند. و گفتند: آيا معبودان ما بهترند يا او. [آن مثل را] براى تو جز از روى جدال 

اى نيست كه بر او  ) جز بندهنان گروهى ستيزه جويند. او (عيسىنزدند حقّ اين است كه آ
خواستيم به جاى شما  ايم و او را براى بنى اسراييل مايه عبرتى گردانديم. و اگر مى ردهانعام ك

اى براى  داديم كه در زمين جانشين شوند. و به يقين او (حضرت عيسى) نشانه فرشتگانى قرار مى
قيامت است پس هرگز درباره آن (قيامت) شك مكنيد و از من پيروى كنيد. راه راست اين 

 .»است

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن فََصعِقَ  لّصوَِ ٱ ِ�  َوننفِخَ ﴿فرمايد:  سوره زمر، مى 70-68يات در آ َّ ٰ ل  َوَمن تِ َ�
 ٱ ِ� 

َ
ٓ  َمن ِِّ�  ِض �ۡ� ۖ ٱ ءَ َشا ن خۡ  �ِيهِ  ننفِخَ  ُنمّ  َّ

ن
مۡ  فَِِذَا َرىٰ أ ونَ  �َِيامٞ  هن رن ۡ�َ  ٦ َََظن

َ
 ٱ قَتِ َوأ

َ
 ضن �ۡ�

َنوَِ  ِ ََِّها ب عَ  ََ َِ ِ  ءَ ِجاْيٓ وَ  بن ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوون ٓ ٱوَ  نَ  ۧ�ّبِّ�ِ ٱب َهَدا َّ مبَيۡ  َوقنِ�َ  ءِ ل ِ  ََهن مۡ  قِّ �َۡ ٱب ونَ �نظۡ  َ�  وَهن  لَمن
ّ  َوونّ�َِيۡت  ٦ وَ  َعِملَۡت  ّما ٖس ََفۡ  �ن عۡ  َوهن

َ
در صور دميده «. ]70-68[الزمر:  ﴾٧ َعلنونَ َ�فۡ  بَِما لَمن أ

ميميرند، مگر كسانى كه خدا بخواهد خواهد شد و تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند، 
شود، بناگاه همگى (جان  (آنانرا تا زمانى ديگر زنده بدارد) سپس بار ديگر در آن دميده مى

شود و  نگرند، زمين (محشر) با نور (تجلى) خداوند روشن مى خيزند و مى گيرند) و به پا مى مى
شوند، و  حاضر مى ان و گواهانشود، و پيامبر كتاب (نامه اعمال هر كسى بدستش) نهاده مى

گردد، و اندك ستمى در حق كسى نخواهد شد، و خدا  ميان مردم داورى مىراست و درست در
 .»اند داند كه آنان چه كارهايى كرده (از هر كس ديگرى) بهتر مى
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ۡ ٱ َونََضعن ﴿فرمايد:  سورده انبياء مى 47و در آيه  ٰ ل َۡ لۡ ٱ زِ�نَ َمَ� َوۡ  َط قِ  لَمن �نظۡ  فََ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ َِ
ۖ  ٔٗ َشۡ�  ٞس ََفۡ  تَيۡ  َدلٍ َخرۡ  ّمِنۡ  َحّبةٖ  َقاَل مِثۡ  َ�نَ  �ن ا

َ
ۗ  ََاَ ََا َوَ�َ�ٰ  بَِها ِ بِ�َ َ�ٰ  ب  .]47[األنبياء:  ﴾٤ َِ

شود و  و ما ترازوى عدل و داد را در رزو قيامت خواهيم نهاد، و اصال بهيچ كسى ستمى نمى«
سازيم (و  ك يا بدى انجام گرفته باشد) آنرا حاضر و آماده مىاگر به اندازه دانه خردلى (كار ني

 .»دهيم) و ما براى محاسبه اعمال (گفتار و كردار) شما كافى خواهيم بود كيفر و پاداش آنرا مى

ةٞ ََفۡ  لّصوَِ ٱ ِ�  ننفِخَ  فََِِذا﴿فرمايد:  الحاقه، مى سوره 34-13در آيات  ََ  ٰ�َ ٞ ِلَِت  ١ ِحَدة  وَ�ن
 ٱ

َ
َتا َبالن �ِۡ ٱوَ  ضن �ۡ� ُّ ةٗ  فَدن ُّ ۡ ٱ َوَ�َعِت  َم�ِذٖ َ�َيوۡ  ١ ِحَدةٗ َ�ٰ  َد ّقِت ٱوَ  ١ َواقَِعةن ل ََ ٓ ٱ � َما َّ  فَِ�َ  ءن ل
ۡ ٱوَ  ١ َواهَِيةٞ  َم�ِذٖ ََوۡ  ٰ  َملَكن ل َ�َ  َۡ

َ
ٓ أ ۚ َجا ََِّك  َش َعرۡ  ِملن َوَ�حۡ  �َِها مۡ فَوۡ  ََ  َم�ِذٖ ََوۡ  ١ ََِيةٞ ثََ�ٰ  َم�ِذٖ ََوۡ  َ�هن

ونَ �نعۡ  َن مۡ  َ�ٰ َ�ۡ  َ�  َر ّما ١ َخا�َِيةٞ  ِمَ�ن
َ
وِ�َ  َمنۡ  فَأ

ن
ولن  ۦ�َِيِميَِهِ  ۥبَهن َُِ�ٰ  أ ٓ  َ�َيقن ْ قۡ ٱ ؤنمن َها  رَءنوا

َََتن  ِِّ�ِ  ١ بَِيهۡ َُِ�ٰ  ّ�ِ  َظ
َ
َ  ٰ�َ ا�َِيهۡ  قٍ من ََ وَ  ٢ ِح ةٖ  ِ�  َ�هن ََ َيةٖ  ِعي َِ ا َّةٍ  ِ�  ٢ َّ َةٖ  َج َِ �َ ٢ 

َها و�ن طن ن  ٢ َداََِيةٞ  �ن ْ �ن ْ ۡ�َ ٱوَ  وا ۢ َهَِٓ�  َنوا َٔ �  ٓ ِۡ  بَِما
َ
 ٱ ِ�  تنمۡ لَفۡ أ

َ
َةِ �َۡ ٱ َّامِ ۡ� َِ ّما ٢ ا

َ
وِ�َ  َمنۡ  َوأ

ن
 ۥَبهن َُِ�ٰ  أ

َماِ�ِ  َِ ِ ولن  ۦ� وَت  لَمۡ  تَِ� لَيۡ َ�ٰ  َ�َيقن
ن
دۡ  َولَمۡ  ٢ بَِيهۡ َُِ�ٰ  أ

َ
ا�َِيهۡ  َما َِ أ ََ يَةَ لۡ ٱ َ�نَِت  َتَهالَيۡ َ�ٰ  ٢ ِح َِ  ٢ َقا

 ٓ �ۡ  َما
َ
ّ�ِ  َ�ٰ أ َهۜۡ  ََ َِ ّ�ِ  َهلََك  ٢ َما لۡ  ََ ٰ ِن وهن  ٢ ََِيهۡ ََ ذن ّلوهن  خن  ِ�  ُنمّ  ٣ َصّلوهن  ِحيمَ �َۡ ٱ ُنمّ  ٣ َ�غن
لۡ  لَةٖ ِِ َِ  َۡ َهاَذ بۡ  َن اٗ�  عنونَ َِ ََ وهن ِۡ ٱفَ  ذِ ِ  مِنن َنؤۡ  َ�  َ�نَ  ۥِِنّهن  ٣ لنكن ِ ٱب ٰ  َ�نّض  َوَ�  ٣ َعِظيمِ لۡ ٱ َّ َ�َ 

ۡ ٱ َطَعامِ  َۡ ل هرگاه براى اولين بار در صور دميده شود، زمين و « .]34-13: احلاقة[ ﴾٣ ِك�ِ ِم

شوند. در آن هنگام است كه آن  كوهها از جا كنده شوند و يكباره درهم كوبيده و متالشى مى
پراكند و سست و نا  شكافد و مى دهد و آسمان از هم مى واقعه (بزرگ قيامت در جهان) رخ مى

گيرند، و در آن  هاى آسمان (آن روزى) قرار مى گردد، و فرشتگان در اطراف و كناره استوار مى
كنند). در آن  دارند (حمل مى روز، هشت فرشته عرش پروردگارت را بر فراز سر خود، بر مى

شويد و چيزى از كارهاى  روز، شما در پيشگاه خداوند (براى رسيدگى به اعمالتان) حاضر مى
ماند، و اما هر كسى كه نامه اعمالش به دست راست او داده  ، پوشيده نمىمخفى و پنهان شما

گويد: اى مردم! نامه اعمال مرا بگيريد و بخوانيد، من (در  دهد) و مى شود، (فرياد شادى سر مى
شوم، پس او در  دنيا) يقين داشتم كه (در اين روز) با حساب و كتاب اعمال خود روبرو مى
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هاى آن  هد بود، در اين باغ و االى بهشت بسر خواهند برد كه ميوهزندگى رضايت بخشى خوا
در دسترس است، (به آنها گفته خواهد شد) در برابر كارهايى كه در روزگاران گذشته (در دنيا) 

ايد، بخوريد و بنوشيد، گوارايتان باد، و اما كسى كه نامه اعمالش بدست چپش داده  انجام داده
دانستم كه حساب من  شد، و هرگز نمى رگز نامه اعمالم بمن داده نمىگويد: اى كاش ه شود، مى

بود. دارايى من نه سودى بحالم بخشيد و به  چيست، اى كاش! همان مرگ پايان بخش عمرم مى
درد (بيچارگى امروزم) نخورد، قدرتم از دستم رفت، (آن وقت است كه خدا به فرشتگان نگهبان 

گيريد و به غل زنجيرش كشيد، سپس او را در دوزخ بيندازيد، دهد كه) او را ب دوزخ دستور مى
ذراع (متر) طول دارد، ببنديد، چرا كه او به خداوند بزرگ،  70آنگاه او را با زنجيرى آهنى كه 

 .»كرد ايمان نياورده بود و مردم را به دادن خوراك به افراد بينوا، تشويق نمى
فرمايد:  ل معاد و جهان آخرت، مىاحوا سوره مريم درباره 71-68سرانجام، در آيات 

ََِّك ﴿ ََ مۡ َ�َحۡ  فََو َّهن َ َ�ٰ ٱوَ  �ن َّ مۡ َ�نحۡ  ُنمّ  ِط�َ ل َّهن َ َّمَ  َل َحوۡ  ِّ نّ  ُنمّ  ٦ اِجثِيّٗ  َجَه ََ ِّ  ِمن َ�َ�ِ  �ن
مۡ  ِشيَعةٍ  ّ�هن

َ
َشدّ  َ

َ
عۡ  نن َ�َحۡ  ُنمّ  ٦ اِعتِيّٗ  لّر�ٱ َ�َ  أ

َ
ِ  لَمن أ َِنَ ٱب مۡ  َّ وۡ  هن

َ
 �ن ٧ اِصلِيّٗ  بَِها َ�ٰ أ

مۡ  ۚ  ِِّ�  ّمَِ�ن َها ٰ  َ�نَ  َواَِدن ََِّك  َ�َ اى محمد! سوگند به «. ]71-68[مريم:  ﴾٧ اِضيّٗ ّمقۡ  امٗ َحتۡ  ََ
آوريم، سپس ايشان را (اطراف)  ذات پروردگارت، هر آينه كافران را همراه با شياطين گرد مى

تر از ديگران  كنيم، بعد كسانى را كه در برابر خدا سركش مىدوزخ با خوارى و ذلت حاضر 
دانيم كه چه كسانى از ميان آنها بيشتر براى سوختن در  كنيم، بعد از آن، ما مى اند، جدا مى بوده

كنيم، و در اين گزينش هيچگونه اشتباهى  آتش، اولويت دارند، (دقيقا افراد گستاخ را انتخاب مى
شويد، (مؤمنان براى عبور و  ا انسانها (بدون استثناء) وارد دوزخ مىرخ نخواهد داد) همه شم

 .»باشد ديدن، و كافران براى دخول و ماندن) اين امر حتمى است و فرمان قطعى خداوند مى
نيز درباره احوال قيامت، سخن گفته است. در روايتى كه امام  صرسول اكرم -2

َ «ايد: فرم اند، مى احمد و بخارى و مسلم، نقل كرده
ِظ ُِّجُل بََق ِّ �س َّ َ�ُم يَعُة َد َّ َال َقُقوُم �س

نَهُ  ََ ََ� ُكَظُت َن ُِّجَل َي،َُقوَله ضَي َلَظ قيامت نخواهد آمد مگر زمانى كه يك شخص هنگام « .»�س

و در روايتى  .»بودم عبور از كنار قبر شخص ديگر، آرزو كند. اى كاش صاحب اين قبر من مى

ََ «فرمايد:  ن را ذكر كرده است، مىمسلم آديگر كه امام  و ُُ َّ تَ َُ َد و ُُ يَعَة َال تَ َّ َّ �س الَ
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ّجيُل  ُّ � ََ  َُ َلي ُل � ََ ََِا  َِ ةَ �َظ َِ َِ َجَز�  
ٌَ َظ َََل ََِا  ْظ ظَم ٌَ بَيس َظ َََل  ََ َ

ظَمشظ ٌَ بَيس َظ ُ نضَيت  َل َعشظ
 َّ ُُ �س الُو َُ ََ ُجوُ  

ظ
َنأ ََ ُجوُ  

ظ
َ�أ ََ  َِ ّظ

َ
َ  َََد�بُّة �َ ََ َة َع َِ ِظ

ُْ ُ  َن ظ  ُِ ظ َُ ٌّ نَي ََ لََ ي  َِ
ْظ ََ َن ظ َن مظ

 َ َ� ِظ نُُزَُل َعىَس �بظَ  َز ََ  َِ َّي ِظَدُل � تا زمانى كه ده عالمت، آشكار نشود، قيامت نخواهد « »تَ

العرب، دود فراگيرى كه همه  ةآمد، خسوف در مشرق، خسوف در مغرب، خسوف در جزير

األرض، طلوع آفتاب از غرب، آتشى كه  دابةهد كرد، آمدن دجال، خروج عالم را تيره و تار خوا

كنند، و نازل شدن  آيد و مردم با ديدن آن، از جايى به جاى ديگر كوچ مى از اقسا نقاط عدن مى
 .» حضرت عيسى

دجال در ميان امت من «فرمايد:  ، چنين مىدر حديثى ديگر كه در صحيح مسلم آمده
ماند، بعد خداوند، عيسى بن مريم را  چهل (روز يا ماه يا سال) مىشود و بمدت  ظاهر مى

كند و او را از  دجال مبارزه مى فرستد، آن حضرت با است مى بن مسعود هكه شبيه عرو
كنند كه بين دو نفر از آنها  برد، سپس مردم بمدت چهل سال طورى زندگى مى ميان مى

دهد، بعد به  يگر شود، روى نمىكوچكترين برخوردى كه موجب رنجش آنها از يكد
خواست خدا، باد سردى از جانب شام خواهد وزيد، در اثر آن كليه كسانى كه يك ذره 

ميرند، و اگر كسى براى نجات  هايشان وجود داشته باشد، مى ايمان يا خير خواهى در دل
قط مردم برد، ف بين مى كند، و از خود در شكاف كوهى پنهان شود، آن باد او را تعقيب مى

مانند،  ارزش و درنده خويى كه خوبى و بدى برايشان يكسان است، باقى مى شرور و بى
گويد: به سخنان من گوش كنيد، مردم  شود و مى آنگاه شيطان در برابر آنها ظاهر مى

كند، و آنها  خواهى؟ شيطان آنها را به پرستش بتها دعوت مى گويند: تو از ما چه مى مى
شود، هر كس كه  برند، بعد از آن، صور دميده مى عشرت بسر مى مدتى را در عيش و

شنود،  كند، اولين كسى كه صداى صور را مى صداى آنرا بشنود، بسوى آن توجه مى
شود و بعد  باشد، او بيهوش مى شخصى است كه مشغول تميز كردن حوض شتر خود مى

بارد،  آرامى مانند شبنم مى ميرند) بعد باران شوند (مي تمام مردم با شنيدن آن بيهوش مى
 گردنند. در اثر آن اجساد متالشى شده انسانها بحالت اوليه خود بر مى
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آيد، آنگاه مردم  بعد صور دوم كه صور بعث (يا زنده شدن) نام دارد، بصدا در مى
رسد  كنند، سپس فرمان مى آورند و پريشان به اطراف خود نگاه مى سراز قبرها بيرون مى

صحراى محشر در پيشگاه خداوند حاضر شوند، و چگونگى به انجام كه مردم در 
پرسند،  رسد كه دوزخيان جدا شوند، مى رسانيدن مسوليت خود را بيان كنند، بعد ندا مى

نفر اهل  999آيد كه از هر هزار نفر،  دوزخيان چه كسانى و چه تعدادى هستند؟ پاسخ مى
كنند و  ت كه زنان، حامله سقط جنين مىاند، آن روز، چنان سهمگين و خطرناك اس دوزخ

 شود. شوند، و در آن روز، همه اسرار نهان، آشكار مى كودكان از ترس، پير مى
شود، مگر روزى  قيامت بر پا نمى«: فرمايد كه مسلم روايت كرده، مىدر حديثى ديگر 

 .»كه همه مرد، شرور باشند
هل (روز يا هفته يا ماه يا سال) ميان دميدن دو صور، چ«فرمايد:  در حديثى ديگر، مى 

رويند  بارد و انسانهاى مرده مانند سبزيجات از زمين مى فاصله وجود دارد، بعد بارانى مى
پوسد،  آيند) تمام بدن انسان جز قسمت آخر ستون فقراتش، مى (از قبرها بيرون مى

صورت آفرينش دوباره انسان، روز قيامت از همان قسمت باقي مانده ستون فقراتش، 
 . (مسلم).»گيرد مى

خطبه، خطاب به حاضران، فرمودند: در حال ايراد  صنقل است كه روزى آنحضرت
ى كه لباس شويد، نخستين كس اى مردم! روز قيامت شما سر لخت و پا لخت حشر مى«

 باشد. مى پوشد، حضرت ابراهيم مى
گويم:  د. من مىدارن كنند و در سمت چپ نگاه مى اى از افراد امت مرا حاضر مى عده

تو، آنها دانى كه بعد از رفتن  گويند: تو نمى بمن مى پروردگارا! آنان از ياران من بودند.
در حديثى ديگر كه درباره شرح حال روز قيامت  ).مسلم( ».دست به چه اعمالى زدند!

اى مادام كه به چهار سؤال، جواب ندهد، اجازه  روز قيامت هيچ بنده«فرمايد:  مى است،
 ان خوردن و رفتن ندارد.تك

 عمرش را چگونه و در انجام دادن چه كارهايى گذرانده است؟ -1
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 به علمى كه داشته، چقدر عمل كرده است؟ -2
 مالش را از چه راهى بدست آورده و صرف چه راهى كرده است؟ -3
 (ترمذى و مسلم).  ».  بدنش را در انجام چه كارهايى پير و فرسوده كرده است؟ -4

بزرگى «فرمايد:  ىرباره حوض كوثر كه از جريانات قيامت است، مدر حديثى ديگر، د
حوض كوثر (حوض من) به اندازه مسافت يك ماه است. آبش از شير، سفيدتر و از 

اند. هر  هاى آسمان هاى آن، در كثرت مانند ستاره مشك و گالب، خوشبوتر است. پياله
 ).ابن ماجه رى، مسلم،. (بخا»كس يكبار از آن آب بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد

 صگريست. آنحضرت لكه روزى عايشه صديقه«در روايتى ديگر آمده است 
ام گرفت. بعد از آن حضرت سؤال  كنى؟ گفت: بياد دوزخ افتادم، گريه پرسيد چرا گريه مى

فرمود: بلى. غير از سه جا  صآنحضرت افتيد؟ كرد آيا شما در آن روز بياد همسرانتان مى
 افتد. ، هيچكس بياد كسى ديگر نمىكه در آن احوال

 شود. هنگامى كه پرونده اعمال انسانها توزيع مى -1
شود، هر كس در اين فكر است كه آيا اعمال  جايى كه اعمال انسان محاسبه مى -2

 چربد يا خير. نيكش بر اعمال بدش مى
شود تا زمان عبور كردن و گذشتن از  زمانى كه پل صراط بر متن دوزخ نصب مى -3

  .»نآ
هر پيامبرى يك دعاى «فرمايد:  مى صدر روايتى ديگر، رسول اكرم ).ابو داوود(

مستجاب دارد. هر كدام از پيامبران پيشين، دعاى خود را در حق امتش از خدا، خواسته 
 .»ام است. اما من دعاى خود را براى شفاعت امتم در روز قيامت، نگهداشته

ندان آدم هستم. روز قيامت، قبل از همه من ساالر فرز«فرمايد:  و در حديثى ديگر مى
شود خواهم بود.  اى كه شفاعتش پذيرفته مى آيم. و نخستين شفاعت كننده از قبر بيرون مى

و نيز پرچم حمد و ستايش پروردگار در روز قيامت، در دست من خواهد بود. با وجود 
 .»كنم اين، بر هيچ كس فخرفروشى نمى
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ا از خدا هر كس روزى سه بار بهشت ر«ايد: فرم مى صدر روايت ديگر، آنحضرت
 خداوندا! او را داخل بهشت گردان. و هر كس روزى سه بار ازگويد:  بخواهد، بهشت مى

 .»خداوندا! او را از دوزخ پناه بدهگويد:  دوزخ پناه جويد، دوزخ مى
 داليل عقلى:

اى  شايستهها را در روز قيامت به نحو  خداوند توانايى دوباره زنده كردن انسان -1
داراست. زيرا كسى كه بار اول بدون هيچگونه الگويى انسان را آفريده است، نه تنها 

تر  تب آسانتوانايى دوباره زنده كردن آنرا دارد، بلكه اين كار برايش از خلق اوليه آن بمرا
 است.
در داشتن اعتقاد به معاد و حساب و كتاب روز قيامت، هيچ مشكل عقلى وجود  -2

ها مانند اجتماع ضدين يا نقيضين را محال  ا عقل انسان، فقط برخى از پديدهندارد. زير
ماع ضدين و التقاى اد و محاسبه اعمال، به دور از اجتداند. در حالى كه اعتقاد به مع مى

 باشد. نقيضين مى
هاى  حكمت آشكار الهى در مورد دخل تصرف در مخلوقاتش در تمام عرصه -3

داند. زيرا حكمت الهى، جهت  گى بعد از مرگ را محال مىزندگى، نداشتن عقيده به زند
كند كه پس از مرگ، بايد حياتى ديگر وجود داشته باشد تا در  برقرارى عدل، اقتضا مى

 پرتوى آن، انسان نتايج اعمال خوب و بد خود را ببيند.
وجود زندگى دنيا و سعادت و شقاوتهاى آن، دليل گويايى بر وجود و حقانيت  -4

گرى است كه در آن خير و عدل و كمال و سعادت باشد. زيرا سعادت و زندگى دي
شقاوت زندگى دنيا، نمونه بسيار كوچكى از سعادت و شقاوت زندگى آخرت است. و 
تفاوت آن با دنياى آخرت، مانند تفاوت نقشه ساختمان، با يك ساختمان بسيار زيبا و 

 باشد. مجلل كه ساخته شده است، مى
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  هاى آن: عذاب قبر و نعمت:  فصل يازدهم
مسلمان ايمان دارد كه عذاب قبر و سؤال منكر و نكير، حق است. اين عقيده نيز در 

 پردازيم. پرتوى داليل عقلى و نقلى است كه بشرح آنها مى
 داليل نقلى:

 فرمايد: سوره انفال در اين باره مى 51-50خداوند در كالم پاكش در آيات  -1

َّ  ِِذۡ  تََرىٰ  َولَوۡ ﴿ َِنَ ٱ َ�َتَو َّ  ْ وا ۡ ٱ َ�َفرن ٰ ل ََ ِ  �َِكةن َم ّۡ مۡ  َنونَ ََ وَههن دۡ  ونجن
َ
مۡ َ�ٰ َوأ ْ  رَهن َُ  َوذنوقنوا  َعَذا

ٰ  ٥ رِ�قِ �َۡ ٱ َۡ  قَّدَمۡت  بَِما لَِك َ�
َ
مۡ َ نّ  ِدَ�ن

َ
َ ٱ َوأ  .]51-50[األنفال:  ﴾٥ َعبِيدِ ّلِلۡ  �ٖ بَِظّ�ٰ  َس لَيۡ  َّ

دهد) ببينى بدانگاه كه فرشتگان جان  را كه به كفار دست مى(اى پيامبر! اگر (هول و هراسى «
زنند، و (به آنها  گيرند، و به سر و صورت و پشت و روى آنان (از هر طرف) مى كافران را مى

گويد:) عذاب سوزان (اعمال بد خود) را بچشيد. (از مشاهده اين همه درد و رنج، دچار  مى
اند. و خداوند،  يى است كه پيش از آن انجام دادهشوى) و اين عذاب بخاطر كارها شگفتى مى

 .»دارد كمترين ستمى در حق بندگان خود روا نمى

 فرمايد: سوره انعام، مى 94-93و در آيات 

ٰ ٱ ِِذِ  تََرىٰ  َولَوۡ ﴿ َّ ونَ ل ۡ ٱ تِ َ�َمَ�ٰ  ِ�  لِمن ۡ ٱوَ  تِ َموۡ ل ٰ ل ََ وٓ  �َِكةن َم طن ِِ ْ بَا َۡ  ا
َ
خۡ  ِدَِهمۡ َ

َ
وٓ أ ْ رِجن ۖ  ا من �ن ََ نفن

َ
 أ

َ ٱ ۡ  مَ وۡ َۡ َُ  نَ َزوۡ �ن ۡ ٱ َعَذا ونِ ل َتنمۡ  بَِما هن نونَ  ُن ول ِ ٱ َ�َ  َ�قن َتنمۡ  قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  َّ نۡ  َو�ن  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ََ
 َۡ َ ونَ َتكۡ � ونَاِجئۡ  َولََقدۡ  ٩ ِ�ن َما َدىٰ فنَ�ٰ  تنمن مۡ َ�ٰ َخلَقۡ  َُ ّوَل  �ن

َ
ّر�ٖ  أ مۡ َ�ٰ َخّولۡ  ّما تنمَوتََر�ۡ  َُ ٓ  �ن ا ََ  ءَ َو

وَِ�ن  هن مۡ  نََرىٰ  َوَما ۡمۖ ظن ٓ  َمَع�ن َفَعا من شن َِنَ ٱ َء�ن مۡ  َّ ََ مۡ  تنمۡ َز َّهن مۡ  ََ ٰ  �ِي�ن ََ َ ْۚ �ن ا  ّ�َقّطعَ  لََقد ؤن
مۡ بَيۡ  ّل  ََ�ن ََ م َو َتنمۡ  ّما َعَ�ن ونَ تَزۡ  ُن من  .]94-93[األنعام:  ﴾٩ َن

ند، مخصوصا) (اى پيامبر!) اگر حال ستمگران را ببينى، (ميدانى كه چه وضع نابهنجارى دار«
هاى خود را (بسوى آنان) دراز  اند و فرشتگان مرگ دست زمانى كه در شدايد مرگ فرو رفته

توانيد  گويند:) اگر مى زنند و به آنها مى اند (و بر بناگوششان صورتى و بر پشتشان تازيانه مى كرده
كه به خدا دروغ  خود را از اين عذاب خواركننده و ذلت بار برهانيد. اين عذاب بخاطر آن است

كرديد. (و در روز قيامت خداوند، بمردم  داديد و از پذيرش آيات او سرپيچى مى نسبت مى
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ايد  فرمايد: اكنون) شما تك و تنها (بدور از خويشان و ياران و مال دنيا) سوى ما برگشته مى
د (و دست همانگونه كه روز نخست شما را آفريديم. هر چه به شما داده بوديم همه را گذاشتي

كنند  كرديد براى شما سفارش (و پارتى بازى) مى خالى به اينجا آمديد) و كسانى را كه خيال مى
امروز نخواهيد ديد. پيوند شما با آنان قطع شده است. (روابط خويشى و دوستى و پدرى و 

هائيكه فرزندى و فرمانبرى و فرماندهى، كال از بين رفته) و تمام پندارها و تكيه گاهها و چيز
 .»برديد (كه كارى از آنها ساخته است) از (ديد) شما گم و ناپديد گشته است گمان مى

 فرمايد: سوره توبه، مى 101در آيه 

ٍُ َعِظي�ٖ ﴿ ُنّم َنَرّدوَن َِِ�ٰ َعَذا م ّمّرَ�ۡ�ِ  �نهن َنَعّذِ  .]101: التوبة[ ﴾َِ
گردند (در  انه عذاب بزرگى مىدهيم و سپس رو آنان را (در همين دنيا) دو بار شكنجه مى«

 .»شوند) دوزخ گرفتار مى

 فرمايد: سوره ابراهيم، مى 27در آيه 

ن ٱ َنثَّبِتن ﴿ َِنَ ٱ َّ َّ  ْ َنوا ِ  َءاَم َۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  َّابِِت ٱ لِ َقوۡ لۡ ٱب َِ  َياّ� ن ٱ َو�نِضّل  ِخَرةِ� �ٱ َو َّ 
ٰ ٱ َّ ن ٱ َعلن َو�َفۡ  لِِمَ�ۚ ل ٓ  َما َّ ا ََ َ  .]27[ابراهيم:  ﴾٢ ءن �

خداوند، مؤمنان را بخاطر گفتار استوار (و عقيده پايدارشان) هم در اين جهان (در برابر «
دارد) و هم در جهان آخرت  ظواهر فريبنده دنيا و بهم و هراس مشكالت مادى محفوظ نگاه مى

سازد، ولى كافران  مى هاى فراوان و عطاياى بى پايان و جاودان خود) ماندگار (ايشان را در نعمت
 .»دهد سازد و خداوند هر چه بخواهد، انجام مى را (در دنيا و آخرت) گمراه و سرگشته مى

است، از جمله  خن گفته و از آن خبر دادهنيز درباره عذاب قبر، س صرسول اكرم -2
 گردند، او صداى برگشتن گذارند و دوستانش بر مى وقتى انسان را در لحد مى«فرمايد:  مى

نشانند و از او درباره  آيند، او را مى شنود، بعد دو فرشته نزد او مى پاهاى آنها را مى
دانى؟ اگر آن  گويند: تو در باره اين مرد چه مى كنند و مى سوال مى صدمحضرت مح
دهم كه او بنده و فرستاده خداست، بعد آنها  گويد: گواهى مى من باشد، مىشخص، مؤ

گويند: اين منزل تو در دوزخ بود، اما  دهند و مى و نشان مىمسكن او را در دوزخ به ا
اكنون خداوند بجاى آن، منزلى ديگر در بهشت براى تو تدارك ديده است، اينگونه وى 
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ولى اگر آن شخص، منافق يا كافر باشد، در پاسخ اين سوال  بيند. هر دو منزل خود را مى
اند من هم  ديگران در مورد او گفته شناسم، آنچه كه گويد: من او را نمى فرشتگان مى

 گويم. مى
اى، بدين جهت او را  شناسى و نه از او پيروى كرده گويند: نه تو او را مى ها مى فرشته
كند  دهند، آن بيچاره آنقدر آه و ناله مى هاى آهنى مورد ضرب و جرح قرار مى با چكش

 .»شنوند ا مىكه سواى جن و انس، همه موجودات ديگر صداى ناله و شيونش ر

َُ ُ ال«فرمايد:  مى صدر حديثى ديگر، آنحضرت َِ َِ َعالَ،ظَه َنقظ
َِ  ُع

ُم ظ َُ َد
َ
َذ� َنيَت  

َِ ََ �ُهللا  َّ َ�ىظ َك َد َُ َِ � َنقظ َِ َّ ُ�َقيُل َم َّي َل �
مظ
َ
َّ فََم ظ   َّي َل �

مظ
َ
ََ َن ظ   َظ َن ّ،ًةَ الَ ََ َََع ةً  ََ َظ َم ُْ ضَوظ

َق،َيَنةَ 
ظ
 (بخارى). »�َ

دهند، و اگر دوزخى  از مرگ انسان، فرشتگان صبح و شب جايگاهش را به او نشان مىپس «
اش را در قيامت، به  بيند، يعنى هر روز، در قبر جايگاه هميشگى باشد، جايگاهش را در دوزخ مى

دهند و اين عمل، تا روزى كه خداوند دوباره مردگان را براى حساب و كتاب زنده  او نشان مى
 .»شود ر مستمر تكرار مىكند، بطو مى

ََ َن ظ «فرمايد:  ر حديثى ديگر مىو د
ُعوُذ بَ

َ
 ََ  َ

ِظ َق
ظ
�َا �َ َِ ََ َن ظ َع ُعوُذ بَ

َ
  ّّ

�سالُّ ّ  الَ
ّجيلَ  ُّ ،َح � ََ َم

ظ ََة �س ََ َن ظ فَتَظ
ُعوُذ بَ

َ
 ََ ظَمَميَت  �س ََ ،َي  ظَمكظ ََة �س ََ َن ظ فَتَظ

ُعوُذ بَ
َ
 ََ  َّ َّي �َا � َِ  »َع

را! من از عذاب قبر و عذاب دوزخ و فتنه مرگ و زندگى و فتنه دجال، به تو پناه پروردگا«
 .»برم مى

صاحبان اين دو قبر در «گذشت، فرمود:  از كنار دو قبر مى صروزى رسول اكرم
عذاب هستند، البته در مورد كارى كه اجتناب از آن، مشكل نبوده است، بعد فرمود: يكى 

كرده (ترشحات ادرار بر  گرى هنگام ادرار كردن مراعات نمىاز آنها سخن چين بوده و دي
 .»ريخته است) روى لباسش مى

منان و نيكان امت ء و دانشمندان بر جسته اسالم و مؤها نفر از علما ميليون -3
 هاى آن بوده و هستند. هاى گذشته، معتقد به عذاب قبر و نعمت و امت صمحمد
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 داليل عقلى:
هاى آن و  گان و معاد، مستلزم ايمان به عذاب قبر و نعمتايمان به خدا و فرشت -1

تمام جرياناتى است كه در قبر بروز خواهند كرد، زيرا همه اين پديدها و حوادث، امور 
غيبى هستند، هر كس كه به بعضى از آنها ايمان بياورد، عقال الزم و ضرورى است كه به 

 اعتقادات ديگر هم ايمان بياورد.
سوال منكر و نكير، از امورى نيستند كه عقل آنها را نفى كند، بلكه هر عذاب قبر و  -2

 كند. پذيرد و وجود آنها را تاييد مى عقل سليمى آنها را مى
ها، بسيار مهيب و  بيند، گاهى آن صحنه هاى زيادى مى انسان در خواب، صحنه -3

ها،  آن صحنهشود. ولى گاهى  ترسد و دچار وحشت مى خطرناكند كه از ديدن آنها مى
ها  شوند، مسلما اين غم بسيار زيبا و ديدنى هستند كه باعث شادى و انبساط خاطرش مى

شوند و روح است كه تحت تاثير آنها  ها در عالم خواب، از طريق روح ادراك مى و شادي
تواند آنرا  گيرد، و چون روح براى ما محسوس و قابل رويت نيست، كسى نمى قرار مى

توان عذاب يا نعمتهاى قبر را نفى كرد، حال آنكه اينها نيز عينا  گونه مىنفى كند، پس چ
 هاى عالم رويا هستند. شبيه صحنه

 ايمان به قضا و قدرالهى:  فصل دوازدهم
 ء. قضاء: يعنى حكم ازلى خداوند بر وجود يا عدم شيى

 قدر: يعنى ايجاد كردن خداوند چيزى را با كيفيت خاص و در وقت معين.
 هى و حكمت و مشيت او ايمان دارد.به قضا و قدر ال مسلمان

كند مگر  همچنين اعتقاد دارد كه هيچ امرى حتى افعال اختيارى انسان تحقق پيدا نمى
اينكه در علم خدا موجودند، و خداوند قبل از آفرينش آنها، آن اعمال را مقدر كرده است، 

بق و هماهنگ با موازين عدل و و نيز بر اين باور است كه قضا و قدر الهى كامال مطا
 انصاف است.
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خداوند در تصرفات خودش، حكيم است يعنى هيچ تصرفى از سوى او خالى از نفع 
باشد، حكمت او تابع مشيت اوست، آنچه را كه بخواهد، بوجود  اش نمى و سود براى بنده

 كند. ه را نخواهد، تحقق پيدا نمىآيد و آنچ مى
ها غير از خدا، وجود ندارد،  اى به نيكى و هيچ توفيق دهندهاى از بديها  هيچ بازدارنده

اين عقيده مسلمان درباره قضا و قدر الهى نيز بر گرفته از  »ال حول وال قوة إال باهللاّ«

 پردازيم. داليل عقلى و نقلى است كه بشرح آنها مى
 داليل نقلى:

 فرمايد: سوره قمر چنين مى 49اره قضا و قدر خود، در آيه خداوند درب -1

ّ  ِِنّا ﴿  .]49[القمر:  ﴾٤ بَِقَدَٖ  هن َ�ٰ َخلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  �ن
 .»ايم ما هر چيزى را به اندازه الزم و از روى حساب و نظم آفريده«
 فرمايد: سوره حجر، مى 21و در آيه  

ٓ  ِعََدنَا ِِّ�  ءٍ َ�ۡ  ّمِن �ن ﴿ َنهن َخَزا ِ ن  َوَما ۥ� ِ�ن  .]21[الحجر:  ﴾٢ لنو�ٖ ّمعۡ  بَِقَدَٖ  ِِّ�  ۥٓ َنَ�ّ
هاى آن نزد ماست، و جز به اندازه معين و مشخص  و چيزى وجود ندارد مگر اينكه گنجينه«

 .»فرستيم (كه حكمت، اقتضاء ميكند) آنرا فرو نمى

 فرمايد: سوره حديد، مى 22در آيه 

﴿ ٓ َُ  َما َصا
َ
 ٱ ِ�  ّمِصيَبةٖ  ِمن أ

َ
مۡ  ِ�ٓ  َوَ�  ِض �ۡ� �ن َِ نفن

َ
ن لِ َ�بۡ  ّمِن بٖ َُِ�ٰ  ِ�  ِِّ�  أ

َ
ٓۚ َّۡ�َ  أ َها

َ
 ِِنّ  أ

 ٰ ِ ٱ َ�َ  لَِك َ� َّ  ٞ� َِ َ  .]22[الحديد:  ﴾٢ �
رسد مگر آنكه پيش از آفرينش زمين و خود شما، در  هيچ ضرر مالى و جانى به شما نمى«

كتاب بزرگ و مهمى (لوح محفوظ) ثبت و ضبط بوده است. اين كار براى خدا ساده و آسان 
 .»است

 فرمايد: سوره تغابن، مى 11در آيه 

﴿ ٓ َُ  َما َصا
َ
ِ ٱ نِ �ِِِذۡ  ِِّ�  ّمِصيَبةٍ  ِمن أ  .]11[التغابن:  ﴾َّ

 .»شود بدون فرمان و اجازه خدا، هيچ مصيبتى به شما وارد نمى«
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 فرمايد: ، مىءسوره اسرا 13در آيه 

﴿ ّ ُن ۡ  نٍ ِِ�َ�ٰ  َو ل
َ
ٰ  هن َ�ٰ َزمۡ َ َنقِهِ  ِ�  ۥ�َِرهن ََ  .]13إلسراء: [ا ﴾ۦَن

دار  ما مقدرات و نتيجه اعمال نيك و بد هر انسانى را طوق گردن او ساختيم، (او را عهده«
 .»رفتارش قرار داديم)

 فرمايد: سوره توبه، مى 51در آيه 

﴿ ۡ ِ ٱل
ُّ ِ فَۡلَيَتَو َّ ََاۚ َوَ�َ ٱ ٰ ۡولَٮ َُ َو  ن َ�َا هن َّ َتَب ٱ َُ ََآ ِِّ� َما  َنوَن قنل ّلن َنِصيبَ ۡؤِم  .]51: التوبة[ ﴾٥من

رسد مگر آنچه خدا براى ما مقدور  (اى پيامبر!) بگو: هرگز چيزى (از خير و شر) به ما نمى«
 .»كرده باشد. او موال و سرپرست ما است و مؤمنان بايد تنها به خدا توكل كنند

 فرمايد: سوره انعام، مى 59در آيه 

ٓ َ�عۡ  َ�  بِ َغيۡ لۡ ٱ َمَفاتِحن  ۥوَِعََدهن ﴿  َها َوۚ  ِِّ�  لَمن ِ لۡ ٱ ِ�  َما لَمن َوَ�عۡ  هن َۡ  َوَما رِ� حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ َ طن � ََقَةٍ  ِمن قن  ِِّ�  َو
َهاَ�عۡ  لنَ�ٰ  ِ�  َحّبةٖ  َوَ�  لَمن  ٱ ِت ظن

َ
 .]59[األنعام:  ﴾٥ ّمبِ�ٖ  بٖ َُِ�ٰ  ِ�  ِِّ�  ََا�ٍِس  َوَ�  بٖ ََطۡ  َوَ�  ِض �ۡ�

ر دست خداست و كسى جز او از آنها آگاه نيست و خداوند هاى غيب و كليد آنها د گنجينه«
افتد، مگر اينكه  از آنچه در خشكى و درياست آگاه است و هيچ برگى (از گياه و درختى) نمى

اى در تاريكيهاى (درون) زمين و هيچ چيز تر يا خشكى  خدا از آن با خبر است، و هيچ دانه
گاه و در علم او موجود است و) در لوح محفوظ نيست كه فرو افتد، مگر اينكه (خدا از آن آ

 .»ثبت و ضبط است

 فرمايد: سوره تكوير، مى 29در آيه 

ٓ  َوَما﴿ ا ََ َ ن ِِّ�ٓ  ءنونَ �
َ
ٓ  أ ا ََ َ ن ٱ ءَ � َّ  ُّ  .]29[التكوير:  ﴾٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ََ

 .»توانيد بخواهيد، جز چيزهايى كه خداوند جهانيان بخواهد و شما نمى«

 فرمايد: نبيا، مىره األسو 101در آيه 

َِنَ ٱ ِِنّ  ﴿ َبَقۡت  َّ م َِ َّا لَهن ٰ  َ�ٰ َۡ ۡ�ن ٱ ّمِ ََ ْو
ن
َۡ  �َِك أ بۡ  َهاََ ونَ من  .]101[األنبياء:  ﴾١ َعدن

آنان كه (در قضا و قدر الهى، بخاطر ايمان و اعمال نيك) قبال به آنها وعده عاقبت نيك «
 .»شوند ور نگاهداشته مىايم، چنين كسانى از دوزخ (و عذاب آن) د داده
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 فرمايد: سوره كهف، مى 39در آيه 

ََّتَك  َت َدَخلۡ  ِِذۡ  َ�ٓ َولَوۡ ﴿ ٓ  َما َت قنلۡ  َج ن ٱ ءَ َشا ِ  ِِّ�  قنّوةَ  َ�  َّ ِ ٱب  .]39[الكهف:  ﴾َّ
گفتى: ما  ديدى) مى شدى (و آنهمه نعمت خدا را مى اى كاش وقتى وارد باغ خود مى«

 .»نتيجه لطف خداست) و قدرتى جز قدرت خدا، وجود نداردها  شاءاللّه (اين نعمت

 فرمايد: سوره اعراف، مى 43در آيه 

َّا َوَما﴿ نۡ  َ�ٓ لَوۡ  َتِديَ ِ�َهۡ  ُن
َ
ٰ  أ ن ٱ ََاَهَدٮ  .]43[األعراف:  ﴾َّ

 .»شد كرد، هدايت نصيب ما نمى اگر خداوند ما را راهنمايى نمى«
الهى سخن گفته است، از جمله در  نيز درباره صحت قضا و قدر صرسول اكرم -2

سوگند به خدا كه سواى او معبودى وجود «فرمايد:  حديثى كه امام مسلم روايت كرده، مى
دهند تا جايى  ندارد، بعضى از مردم همواره اعمال نيك (اعمال اهل بهشت) را انجام مى

ر الهى در حق ماند، در اين ميان قضا و قد كه بين آنها و بهشت فاصله چندانى باقى نمى
سفانه وارد زند، و متأ ل دوزخ) از آنها سر مىگيرد و عمل بدى (عمل اه آنها سبقت مى

شوند، همچنين بعضى از مردم هميشه اعمال بد (اعمال اهل دوزخ) را انجام  دوزخ مى
ماند (تا نزديك مرگ خود  دهند تا جايى كه بين آنها و دوزخ فاصله چندانى باقى نمى مى

گيرد و عملى  دهند) سرانجام قضا و قدر الهى در حق آنها سبقت مى ا انجام مىآن كارها ر
 .»شوند دهند و وارد بهشت مى از اعمال اهل بهشت (عمل نيك) انجام مى

 بعباس خطاب به عبداللّه بن صدر حديثى ديگر كه ترمذى نقل كرده، آنحضرت
كن تا همواره كمك و نصرت او  دهم، خدا را ياد اى پسر! چند اندرز به تو مى«فرمايد:  مى

را با خود ببينى، هر وقت چيزى خواستى، از خدا بخواه، هر وقت نياز به كمك داشتى، از 
خدا كمك بخواه و بدان كه اگر تمام مردم دنيا با هم متحد شوند و بخواهند سودى بيشتر 

اگر همه آنها در  توانند، و از آنچه خدا در قضا و قدر برايت تعيين كرده، بتو برسانند نمى
صدد بر آيند تا به تو ضررى برسانند سواى آنچه خدا برايت خواسته است، بازهم 

ها خشك شده است، (يعنى همه چيز قبل از  ها جمع شده و جوهر صحيفه توانند، قلم نمى
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 .»ات، در تقدير آنها نوشته شده استپيدايش موجود
ن موجودى كه خداوند آن را نخستي«فرمايد:  مى صدر حديثى ديگر، رسول اكرم 

خلق كرده، قلم است، خداوند به او امر كرد تا بنويسد، قلم عرض كرد: خدايا! چه 
 .»بنويسم؟ خداوند فرمود: مقدار و سر نوشت همه موجودات را تا قيامت

روايت شده، معنى  صدر حديثى ديگر كه درباره احتجاج آدم و موسى از رسول اكرم
موسى به «فرمايد:  مى صبه روشنى بيان شده است، رسول اكرم و مفهوم قضا و قدر خدا

 ون راندى؟ آدمآدم گفت: تو پدر ما بودى، چرا ما را از بهشت محروم كردى و بير
واسطه با خدا  را بعنوان كليم اللّه (كسى كه بىاى و خداوند تو  گفت: فرزندم! تو موسى

خود براى تو نوشت، چرا مرا در  گويد) انتخاب كرد و تورات را با دست قدرت سخن مى
، قبل از خلق من آنرا برايم مقدر كرده كنى كه خداوند، چهل سال مالمت مىباره كارى 

 ).مسلم( .»بود؟ و اينگونه آدم بر موسى پيروز شد

َّ «فرمايد:  در تعريف ايمان مى صدر روايتى ديگر، رسول اكرم َظ تُمَنَ  بَي  

ُ�تَُىَه  ََ َتَه  َُ ََ
َِ َز ََ َ ّ ََ ََ  َ َ

ِظ َّ َل
َظ َنَ  بَيََق تُمظ ََ  َِ ََل َوَم �

ظ
ََ�ل ُُّمَالَه  ايمان يعنى اينكه انسان، « »َ

به خدا، فرشتگان، كتب آسمانى، پيامبران، روز قيامت و خوب و بد تقدير، يقين و باور داشته 
 خشى از حديث جبرئيل در صحيح مسلم)ب(. »باشد

عمل كنيد، زيرا هر كسى به انجام «د: فرماي مى صو در حديثى ديگر، آنحضرت
 .»شود كه بخاطر آن، آفريده شده است كارهايى موفق مى

 .»دهد همانا نذر و نياز، قضاى الهى را تغيير نمى«و در روايتى ديگر آمده كه: 
آيا دوست «خطاب به عبداللّه بن قيس فرمود:  صو در حديثى ديگر، رسول اكرم

هشت برايت بگويم؟ عبداللّه گفت: بلى، اى رسول هاى ب دارى كه سخنى از گنجينه

َّ «فرمود:  صآن حضرت .صخدا  بَي
ّ
 قُّوَة الَال

َ
ال ََ َل   َدوظ

َ
َل «عبداللّه گفت: . »ال ني ديُ �

َو « فرمود: فقط بگو: صرسول اكرم. »آنچه خدا و تو بخواهيد« :يعنى »َََدِظَت  . »نيدي �
 .»راده او مؤثر است نه خواست و اراده ديگرانزيرا در تمام كارها فقط مشيت خدا و ا
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به قضا و قدر  صنيكان امت محمد صدها ميليون نفر از علما و دانشمندان و -3 
الهى و حكمت و مشيت او ايمان دارند، و بر اين باورند كه هر چيزى قبل از بوجود 

است. در آمدنش، در علم خدا هست، . قضا و قدر الهى در مورد او به اجرا در آمده 
گيرد، هر چه  حيطه فرمانروايى و قدرت او، هيچ چيزى غير از آنچه او بخواهد، انجام نمى

شود، قلم و تقدير الهى در مورد تمام آنچه  شود. و هر چه او نخواهد، نمى او بخواهد، مى
 بايد تا قيامت انجام گيرد، كار خود را كرده است.

 داليل عقلى:
ر، مشيت و حكمت الهى، اراده و تدبير او منافى با هيچيك از مسايل قضا و قد -1

داند. زيرا  عقل و موازين عقلى نيست، بلكه عقل، همه اين موارد را واجب و ضرورى مى
 مظاهر و مصاديق انكار ناپذير آنها در جهان هستى هويداست.

 باشد. مشيت او مى ايمان به خدا مستلزم ايمان به قضا وقدر واراده و -2
كند، مدت زمان  ختمانى را بر روى كاغذ رسم مىه مهندس، نقشه سوقتى ك -3

نمايد، و تقريبا در  كند، بعد شروع به ساختن آن مى ساختن آنرا نيز تعيين (پيش بينى) مى
مدت زمان تعيين شده، ساختمان مورد نظر، بدون كم و كاست و مطابق نقشه خود، 

 گيرد. ساخته شده و تجسم عينى بخود مى
توان در مورد قضا و قدر الهى كه مقياس و اندازه هر  به اين مثال، چگونه مىبا توجه 

 رديد كرد؟چيزى را از قبل مشخص نموده، ت
آرى! بدليل كمال قدرت و علم خداوند، جهان هستى مطابق آنچه كه خدا در نظر 

 شود. ترين قصورى در آن ديده نمى داشته تجسم عينى يافته است و كوچك

 توحيد در عبادت:  فصل سيزدهم
مسلمان بر اين باور است كه خداوند، اولين و آخرين معبود عالم و پروردگار جهانيان 

 است، و سواى او معبود و پروردگار ديگرى وجود ندارد.
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دهد، و هيچ عبادتى را  بدين جهت، مسلمان تمام عبادات خود را به خدا اختصاص مى
طلبد، اگر چيزى بخواهد از او  لبد از خدا مىدهد، اگر يارى بط براى غير خدا انجام نمى

كند، خالصه تمام اعمال ظاهرش مانند،  خواهد، اگر نذر كند، فقط براى خدا نذر مى مى
اش مانند بيم، اميد، رجوع، محبت، تعظيم  نماز، روزه، حج، جهاد و زكات و اعمال باطنى

من بر گرفته از اور مؤدهد، اين ب ودى او انجام مىو توكل، همه را بخاطر خدا و خشن
 پردازيم. داليل عقلى و نقلى است كه بشرح آنها مى

 داليل نقلى:
خداوند بندگانش را به توحيد در عبادت خود فرا خوانده است، بدين جهت در  -1
 فرمايد: سوره طه مى 14آيه 

﴿ ٓ�َ  ٰ ۠  ِِّ�ٓ  هَ َِِ� نَا
َ
 .]14[طه:  ﴾ِ� بندۡ َۡ ٱفَ  َ

 .»ارد، پس فقط مرا عبادت كنيدغير از من، معبودى وجود ند«

 فرمايد: سوره بقره، مى 22-21در آيات 

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
ْ َۡ ٱ �ّاسن ٱ � وا من  بندن َّ�ن ِيٱ ََ مۡ  َّ َِنَ ٱوَ  َخلََق�ن مۡ َ�بۡ  ِمن َّ مۡ  لِ�ن ونَ  لََعّل�ن  ٢ َ�ّتقن

ِيٱ من  َجَعَل  َّ  ٱ لَ�ن
َ
ٰ  َض �ۡ� ٓ ٱوَ  اشٗ فَِ� َما َّ ٓ  ءَ ل ََا ِ نَزَل  ءٗ ب

َ
ٓ ٱ نَ مِ  َوأ َما َّ ٓ  ءِ ل خۡ  ءٗ َما

َ
 تِ ََّمَ�ٰ ٱ ِمنَ  ۦبِهِ  َرجَ فَأ

ۡمۖ  اقٗ َِزۡ  ْ َ�ۡ  فََ�  لّ�ن ِ  َعلنوا ّ نَدادٗ  َِ
َ
نتنمۡ  اأ

َ
ونَ َ�عۡ  َوأ  .]22-21: ة[البقر ﴾٢ لَمن

اند، آفريده  اى مردم! خداى خود را بپرستيد، آنكه شما و كسانى را كه پيش از شما بوده«
عنى عبادت خدا) به تقوا دست يابيد. خداى شما كسى است كه زمين را است، تا (بدينوسيله ي

براى شما گسترد (براى سكونت شما مساعد كرد) و آسمان را (با تمام اجرام و ستارگان آن 
مانند) كاخى بيافريد، و از آسمان آب (باران) فرو فرستاد، و با آن انواع (گياهان و درختان و) 

روزى شما گردانيد، پس كسى را با خدا شريك نكنيد، در حالى كه شما ها را بوجود آورد و  ميوه
 .»دانيد (كه اين كار درست نيست) (فطرتا) مى

 فرمايد: سوره بقره، مى 40در آيه 

 .]40: ة[البقر ﴾َهبنونِ َۡ ٱفَ  يَ �ّ�ٰ ﴿
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 .»تنها از من بترسيد (نه از كسى ديگر)«
 فرمايد: سوره محمد، مى 19در آيه 

نّهن  لَمۡ عۡ ٱفَ ﴿
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥَ ن ٱ ِِّ�  هَ َِِ�  .]19[محمد:  ﴾َّ

 .»بدان كه قطعا هيچ معبودى جز خدا وجود ندارد«

 فرمايد: سوره فصلت، مى 36در آيه 

ِ  َتعِذۡ ِۡ ٱفَ ﴿ ِۖ ٱب وَ  ۥِِنّهن  َّ ِميعن ٱ هن َّ  .]36[فصلت:  ﴾َعلِيمن لۡ ٱ ل
 .»به خدا، پناه ببر، همانا او شنوا و دانا است«

 فرمايد: سوره تغابن، مى 13در آيه 

ِ ٱ َوَ�َ ﴿ ِ فَلۡ  َّ ُّ ۡ ٱ َيَتَو ؤۡ ل َنونَ من  .]13[التغابن:  ﴾ِم
 .»مؤمنان فقط بايد به خدا توكل كنند«
 فرمايد: سوره نحل، مى 36همچنين خداوند از توحيد در عبادت خود، در آيه  -2

ِّ  ِ�  ََاَ�َعثۡ  َولََقدۡ ﴿ ّمةٖ  �ن
ن
وً�  أ ِن نِ  َّ

َ
وَۡ ٱ أ ْ بندن َ ٱ ا ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ َتنِبنوا َّ وَت ل  .]36[النحل:  ﴾غن

ايم (و سخن همه پيامبران اين بوده است كه) خدا را  ما براى هر ملتى، پيامبرى فرستاده«
 .»بپرستيد، و از طاغوت (شيطان، بتان، ستمگران و غيره) دورى كنيد

رۡ ََ�ۡ  َ�َمن﴿ فرمايد: سوره بقره، مى 256در آيه  ِ  فن ٰ ٱب َّ ول ِ  ِمنۢ َو�نؤۡ  تِ غن ِ ٱب َك تَمۡ ِۡ ٱ َ�َقدِ  َّ ََ 
 ِ رۡ لۡ ٱب ِ عن ۡ ٱ َوة ُۡ ل  .]256: ة[البقر ﴾لََها نفَِصامَ ٱ َ�  َ�ٰ ون

آويز،  ترين دست هر كس كه بخدا ايمان آورد و منكر طاغوت (شيطان) شود، به محكم«
 .»شود متوسل شده كه هرگز گسسته نمى

ٓ ﴿ فرمايد: ، مىءسوره انبيا 25در آيه  َۡ  َوَما
َ
لۡ أ ولٍ  ِمن لَِك َ�بۡ  ِمن ََاَِ ِن ۡ  ننوِ�ٓ  ِِّ�  َّ ََ نّهن  هِ ِِ

َ
 ۥَ

 ٓ�َ  ٰ ۠  ِِّ�ٓ  هَ َِِ� نَا
َ
ونِ َۡ ٱفَ  َ  .]25[األنبياء:  ﴾٢ بندن

ايم كه معبودى جز من  ايم، مگر به او وحى كرده ما پيش از تو هيچ پيامبرى را نفرستاده«
 .»وجود ندارد، پس فقط مرا عبادت كنيد

 فرمايد: سوره زمر، مى 64 آيه در
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َ�َغۡ�َ  قنۡل ﴿
َ
ِ ٱ أ َّ  

ۡ
وٓ تَأ رن ٓ ُن ِ�ّ  َۡ

َ
ّ�َها بندن أ

َ
 .]64[الزمر:  ﴾٦ ِهلنونَ َ�ٰ لۡ ٱ َ

 .»دهيد كه غير خدا را بپرستم؟! نادانان! آيا بمن دستور مى (اى پيامبر! به كفار) بگو: اى «

 فرمايد: سوره فاتحه، مى 5در آيه 

َۡ  َّاكَ � بندن ََعۡ  َِِّاكَ ﴿ َ  .]5: الفاحتة[ ﴾٥ َتعِ�ن �
 .»طلبيم تو يارى مى پرستيم و تنها از تنها تو را مى«

 فرمايد: سوره نحل، مى 2در آيه 

ِلن ﴿ ّ�َ ۡ ٱ �ن ٰ ل ََ ِ  �َِكةَ َم ُۡ  مِنۡ  لّروحِ ٱب
َ
ِ أ ٰ  ۦرِه ٓ  َمن َ�َ ا ََ َ ِ  ِمنۡ  ءن � نۡ  ۦٓ ِعَبادِه

َ
وٓ  أ َن نِذ

َ
ْ أ نّهن  ا

َ
ٰ  َ�ٓ  ۥَ  ِِّ�ٓ  هَ َِِ�

 
َ
َ ۠ ونِ ٱفَ  نَا  .]2[النحل:  ﴾٢ ّ�قن

خداوند، فرشتگان خود را همراه با وحى بر هر يك از بندگانش (انبياء) كه بخواهد، نازل «
كند (تا به مردم بياموزند) كه جز من خدايى نيست، پس (با كار نيك) از (غضب و عذاب)  مى

 .»من بپرهيزيد

خن گفته است، آن نيز درباره توحيد در عبادت خدا، س صرسول خدا -3
نخستين چيزى كه «هنگام فرستادن معاذ به يمن، خطاب به ايشان فرمودند:  صحضرت

 .»بايد مردم را به سوى آن دعوت كنى، توحيد و يكتاپرستى خداست
معاذ گفت: خدا  »دانى كه حق خدا بر بندگانش چيست؟ اى معاذ! مى«همچنين فرمود: 
حق خدا بر بندگانش اين است كه آنان «رمود: ف صدانند، رسول اكرم و رسولش بهتر مى

 .»كسى را در عبادت او شريك نسازند فقط خدا را عبادت كنند و
بخواه خواهى، از خدا  هر وقت چيزى مى«نيز چنين فرمود:  ببه عبداللّه بن عباس

 .»و هر وقت نياز به كمك داشتى، از خدا كمك بخواه
ترسم، شرك  كه من از آن خيلى مىآنچه «فرمود:  صو در حديثى ديگر، آنحضرت

زيرا خداوند، روز قيامت  فرمود: ريا. صخفى است. پرسيدند آن كدام است؟ آنحضرت
برويد نزد كسانى كه در فرمايد:  كند، مى لشان مجازات مىهنگامى كه مردم را در برابر اعما

مسند . (»گيريدد و پاداش خود را از آنها باي دنيا كارهاى خود را بخاطر آنها انجام داده
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 ).احمد
خطاب به عدى بن حاتم  صدر حديثى ديگر كه امام ترمذى روايت كرده، آنحضرت

دند و مگر اربابان و راهبان شما، حرام خدا را حالل، و حالل خدا را حرام نكر«فرمودند: 
همين «: فرمود صعدى بن حاتم گفت: بلى. رسول خدا »شما از آنها تبعيت نكرديد؟

 .»دن آنهاستكار، عبادت كر
داد، اصحاب، با ديدن  را آزار مى نقل است كه يكى از منافقان، اصحاب رسول خدا

بيكديگر گفتند: برويم و براى نابودى اين منافق، از رسول خدا استغاثه  صرسول خدا

َّ «فرمود: با شنيدن سخنان آنها،  صكنيم، آنحضرت ُُ بَي ي َْ ِنومي �َُتَ ََ ُُ َب  ي َْ  »النه ال�َُتَ
 .»ز من كمك نخواهيد، بلكه كمك فقط بايد از خدا خواسته شودا«

َن ظ «فرمايد:  مى صدر حديث حسن ديگرى كه ترمذى روايت كرده، آنحضرت

ََكَ  َّ فقَ   � َِ  بْ
ََ هر كس به نام غير اللّه سوگند ياد كند، مرتكب شرك شده « »دال
 ).احمد، ابوداود و غيره و حديث حسن است( .»است

 لى:داليل عق
بير، عبادت را مختص او تنها بودن خدا در آفريدن، روزى دادن و تصرف و تد -1 

است. زيرا معبود، كسى است كه آفريننده، روزى دهنده، تدبير و تصرف كننده  قرار داده
 باشد. و چون خدا در اين امور، منحصر به فرد است، پس عبادت نيز مختص ذات اوست.

هستند، پس هيچكدام از آنها  عالم، آفريده و نيازمند او غير از خدا، همه موجودات -2
 شايستگى معبود بودن را ندارند.

  توسل:  فصل چهاردهم
شايسته ترين آنها و از ميان  مسلمان بر اين باور است كه خداوند از ميان اعمال انسان،

 د.پسندد، و از ميان بندگانش نيكان را دوست دار ترين آنها را مى افعال او، پاك
خداوند از بندگانش خواسته است تا به او نزديك شوند و به او محبت كنند و توسل 
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جويند. بنده نيز خواهان تقرب به خداست و بوسيله عبادات و اعمال نيك، خود را به 
خواهد و بوسيله اسماء حسنى و صفات واالى او  كند، همواره از او مى خدايش نزديك مى

 جويد. و رسول، به او توسل مى و نيز ايمان و محبت به خدا
هاى فرضى و نفلى و از سوى  يعنى از يكسو با اداى نماز و روزه و پرداخت زكات

 كند. ديگر با اجتناب از محرمات و منهيات، خود را به خدا نزديك مى
دهد، بلكه  مسلمان نه تنها وجهه هيچ مخلوقى را وسيله خواستن از خدا قرار نمى

 داند. را نيز وسيله تقرب به او نمى هيچيك از بندگان خدا
زيرا ارزش صاحب وجهه و عمل او، متعلق به خود آن فرد است نه شخص ديگر، تا 
بتواند آنرا وسيله خواستن از خدا قرار دهد، خداوند به بندگانش اجازه نداده كه بوسيله 

را وسيله  اعمال ديگران به او توسل و تقرب جويند. بلكه فرموده كه ايمان و عمل صالح
شود و شايسته  قرار دهيد، زيرا تنها در سايه آن است كه روح و باطن انسان، پاك مى

 گردد. تقرب به خدا مى
 پردازيم. اين عقيده مؤمن بر گرفته از داليل عقلى و نقلى است كه بشرح آنها مى

 داليل نقلى:
آنرا خداوند در خصوص اين عقيده (توسل) در آيات متعدد قرآن سخن گفته و 

 فرمايد: سوره فاطر، مى 10روشن ساخته است، از جمله در آيه 

﴿ ۡ ََ ٰ ٱ َعَملن لۡ ٱوَ  لّطّيِبن ٱ َ�ِمن لۡ ٱ َعدن ََۡص  هِ ِِ َّ هن ََرۡ  لِحن ل  .]10[فاطر:  ﴾ۥَ�عن
كند) و خدا كردار پسنديده را باال  گيرد (صعود مى سخن پاكيزه به سوى خدا اوج مى«

 .»برد مى

 فرمايد: ، مىسوره مؤمنون 51در آيه 

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
لن ٱ � ِن ْ  لّر نوا ْ َۡ ٱوَ  ِت لّطّيَِ�ٰ ٱ ِمنَ  �ن  .]51[المؤمنون:  ﴾لًِحاَ�ٰ  َملنوا

 .»اى پيامبران! روزى حالل بخوريد و كارهاى شايسته انجام دهيد«

 فرمايد: سوره مائده، مى 35در آيه 
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﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا ْ ٱ َءاَم وا َ ٱ ّ�قن وٓ تَ �ۡ ٱوَ  َّ ْ غن ۡ  ا ََ ۡ ٱ هِ ِِ يلَةَ ل ِِ  .]35: ة[المائد ﴾َو

 .»اى مؤمنان! از خدا بترسيد و براى تقرب به او وسيله بجوييد«
 فرمايد: سوره اسراء مى 57در آيه 

﴿ ٰ ََ ْو
ن
َِنَ ٱ �َِك أ ونَ ََدۡ  َّ َِّهِمن  َِِ�ٰ  َتغنونَ ََبۡ  عن ۡ ٱ ََ يلَةَ ل ِِ  .]57[اإلسراء:  ﴾َو
خواهيد كه مشكل شما را بر  زنيد (يعنى از آنها كمك مى دا مىكسانى را كه شما با فرياد، ص«

جويند (عبادت و طاعت  طرف سازند) خود آنها براى تقرب به پروردگارشان، وسيله مى
 .»كنند) مى

 فرمايد: سوره آل عمران، مى 31در آيه 

َتنمۡ  ِِن قنۡل ﴿ ِّبونَ  ُن َ ٱ ُن وِ� ٱفَ  َّ ۡ  تّبِعن من بِبۡ �ن ن ٱ �ن مۡ  فِرۡ غۡ َو�َ  َّ مۡ  لَ�ن ََ�ن  .]31عمران:  [آل ﴾ذنننو
(اى پيامبر! به مردم) بگو: اگر شما خدا را دوست داريد، از من (پيامبر) پيروى كنيد، تا خدا «

 .»شما را دوست بدارد و گناهان شما را ببخشد

 فرمايد: سوره آل عمران، مى 53در آيه 

﴿ ٓ ََا َّ َّا ََ ٓ  َءاَم نَزلۡ  بَِما
َ
وَل ٱ ََاّ�َبعۡ ٱوَ  َت أ ِن ٰ ٱ َمعَ  ََاتنبۡ �ۡ ٱفَ  لّر َّ  .]53عمران:  [آل ﴾٥ هِِدَنَ ل

ايم، پس ما  ايم و از پيامبر تو پيروى نموده اى، ايمان آورده پروردگارا! ما به آنچه نازل كرده«
 .»را از زمره گواهان قرار بده

 فرمايد: سوره آل عمران، مى 193در آيه 

﴿ ٓ ََا َّ ََا َّ َّ ِ ِمعۡ  ِ َٗ  ََاَِ ََادِ ََادِي امن نۡ  نِ ََ�ٰ لِۡ�ِ  �ن
َ
ْ  أ َنوا مۡ  َءاِم َِّ�ن ۚ  َٔ َ�  بَِر َّا ََا اَم َّ ََا َ�َا فِرۡ غۡ ٱفَ  ََ ََ  ذنننو

َّا َوَ�ّفِرۡ  ََ  ِ�ّ ََا َٔ َِ ِ ََا ات  ٱ َمعَ  َوتَوَّ�
َ
 .]193عمران:  [آل ﴾١ َراَِ بۡ ۡ�

ايمان آوردن به خدا، فرا  پروردگارا! ما (از پيامبر بزرگوار تو) شنيديم كه (مردم را) به«
هاى  خواند، ما ايمان آورديم (و نداى او را لبيك گفتيم) خداوندا! گناهان ما را بيامرز و بدى مى

 .»ما را بپوشان و ما را همراه با نيكان بميران

 فرمايد: اعراف، مى  سوره 180در آيه 

﴿ ِ ّ َِ  ٱ َو
َ
�ۡ ِۡ ٓ وهن دۡ ٱفَ  َ�ٰ َۡ ۡ�ن ٱ ءن َما ۖ  عن َن  بَِها ْ َوَذ َِنَ ٱ وا ونَ َنلۡ  َّ ِۡ  ِ�ٓ  ِحدن

َ
ٰ أ ينجۡ  ۦۚ �ِهِ ََ ْ  َما نَ َزوۡ َِ  َ�ننوا
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 .]180[األعراف:  ﴾١ َملنونَ َ�عۡ 
هاى خدا  هاى زيبايست. او را با همان نامهاى ياد كنيد، و از كسانى كه نام خداوند داراى نام«

ر كار (بد) خود را خواهند كنند، اجتناب ورزيد. (زيرا) آنان در آينده نزديك كيف را تحريف مى
 .»ديد

 فرمايد: سوره علق، مى 19در آيه 

 .]19[علق:  ﴾َ�ُِ�ۡ ٱوَ  �وَ ﴿
 .»خدا را سجده كن و (بدين وسيله) به پروردگارت نزديك شو«
ح، سخن گفته نيز از تقرب به خدا بوسيله عبادات و اعمال صال صرسول خدا -2

ىَ «است:  َِ َ�قظ ،وَ فَ ََ  َّ َو � ،وىيالَ ََ خداوند پاك است و غير از پاكى چيز ديگرى را « »ُل الَالو 

  ).مسلم، ترمذى و احمد(. »پذيرد نمى

ة«فرمايد:  در حديثى ديگر، مى َو َو َِ �س  
ََ فظ َِ

ِظ ِوَليَ  َ� َّ ِ �س � 
َ
ِوىظ الل َِ خدا را هنگام « »َق

ترمذى، (. »اسدآسايش و خوشحالى بشناس تا او تو را در وقت مصيبت و گرفتارى، بشن
 ).حديث حسن

ى سش«فرمايد:  ده است كه خداوند مىدر حديث قدسى آم ََ ِوَا اللو َ�ىظ َني َقَق َو  ََ د
َ
    

دىوهُ 
َ
َو   َوو�فَل د و بَي

َ
ِوُا الَل ى َ�تََق ََ ََالضََز�ل َ�ىظ تُُه َعال،َه  ي �فَتَضظ و َزمو

َ
بهترين وسيله تقرب « »الَل

عبادات نفلى (عباداتى كه واجب نيست)   همواره با انجام بنده با من اداى فريضه است. بنده
 ).بخارى و مسلم(. »گيرد كند و سرانجام محبوب من قرار مى خودش را با من نزديك مى

ًَ «فرمايد:  قدسى ديگر، خداوند مىدر حديث  �َّ لظُت اللَه َذ ِو � َقَق ِظ ِوا َن�و َد َو َقَق ََِ
 ِّ َّ�َ َقَق ِوَا الَلو َذ َِ َقَق ََةً ََ ََ ِظ تَيَ  َ�مظَش  تَىتُُه َم

َ
  ََِ ًَ اگر بنده، يك وجب به « »لظُت َنَه بَي

سوى من بيايد، من چندين  شوم. و اگر يك ذراع به نزديك مى سوى من بيايد، من يك ذراع به او
سوى او  سوى من بيايد، من دوان، دوان، بهشوم، و اگر آرام آرام به  برابر آن، به او نزديك مى

 ).بخارى و مسلم(. »هم رفتخوا
 ،كنيم به حديث اصحاب غار اشاره مى براى روشن شدن بيشتر مسأله توسل، در اينجا
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نقل است كه سه جوان وارد غارى شدند، ناگهان غار بوسيله سنگى كه از باال بر دهانه آن 
غار  افتاد، مسدود شد و آنها در آن غار گرفتار شدند. هر چه كوشش كردند كه آنرا از در

بردارند، نتوانستند. بيكديگر گفتند: فقط يك راه وجود دارد، كه هر كدام به اعمال شايسته 
ترين آنها از خدا بخواهيد تا اين مشكل را بر  خود نگاه كنيد و بواسطه يكى از خالص

طرف سازد، بدين جهت دست بدعا شدند و هر كدام از آنها به عمل صالحى كه انجام 
 شد و از خدا خواست تا آنها را نجات دهد.داده بود، متوسل 

يكى از آنها به كار نيكى (خدمتى) كه براى پدر و مادر خود انجام داده بود متوسل 
 شد.

 ديگرى به ترك آنچه كه خدا برايش حرام كرده بود، متوسل شد.
سومى به گردانيدن حق، صاحب حقى پس از اينكه آنرا نگهدارى كرده و رشد داده 

پس از آن، بدستور خدا صخره از در غار برداشته شد و آن سه نفر جان  شد. بود، متوسل
 ).بخارى و مسلم( سالم بدر بردند.

َُ «حديثى ديگر در مسلم و بعضى كتب حديث چنين ذكر شده:  َُ �َِى قُِا ني ضَُو
َ
 

 ٌَ لَه ََمو َميَج ّو  .»ترين حالت بنده با خدا، حالت سجده است نزديك« »ن  
ََ �� «احمد، در باب دعا حديثى به اين مضمون آمده است: در مسند امام  ُ  مأس

 ََ
َ
  ََ َِ َكتَيبَ َُه 

ظ
نظَزا

َ
َظ  

َ
  ََ َدَ�ً َن ظ َلالظَق

َ
تَُه   َظ َعالّمظ

َ
  ََ ََ ِظ ََ َمّم،ظَت بََه َ� َ ّل �مظ   ُمَو س ُُ

بَ
ن ِظ ُق

ظ
َل �َ َِ ظ َظ تَ

َ
َك   ََ ََ َعَظ

،ظ َْ
ظ
َِ َعالظَ  �َ ِظَت بََه  َُ

ظ
تَأ َِ �مظ

ََِ  ُدزظ َََج َّى  َظ ََ  َّ نُو ََ  َّ
لَ،َ  قَالظ َّ  ََ

 ِّ ََ ََ  ِّ اى، يا در كتاب خود  پروردگارا! بوسيله هر اسمى كه تو بر خود نهاده«. »َََذَميَا َم
اى يا آنرا بصورت غيبى براى خود  اى، يا آنرا به يكى از مخلوقات خود آموخته آنرا نازل كرده

ام و زدودن  اهم كه قرآن عظيم را باعث شادابى دل من، و روشنى سينهخو اى، از تو مى برگزيده
 .»غم و اندوه و پريشانى من، قرار دهى

َى «فرمايد:  مى صو در حديثى ديگر، آنحضرت
و
َعمَ َ �ِ � َّ �  َ � بيمظ َِ َل م

َ
َظ َمأ َََق

َجيَا 
َ
َني ُدَعَ بََه الَالو   ََ َطى  وسط اسم اعظمش خواند كه هر او خدا را ت« »َني ُمََِل بَه الال  �ظ
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 .»گردد شود و دعايش قبول مى اش برآورده مى كس او را با اين نام بخواند خواسته
توسل تمام پيامبران خدا كه در قرآن ذكرى از آنها بميان آمده، يا بوسيله اسماء و  -3

 صفات خدا بوده و يا بوسيله ايمان و عمل صالح صورت گرفته است.
از اسماء و صفات خداوند، و ايمان و عمل صالح، هرگز به چيز هيچ پيامبرى غير 

 ديگرى، توسل نجسته است.
 فرمايد: سوره انبياء آمده، مى 87در دعاى توسل خود كه در آيه   حضرت يونس

ن﴿
َ
ٰ  ّ�ٓ  أ نَت  ِِّ�ٓ  هَ َِِ�

َ
بۡ  أ َتن  ِِّ�ِ  َََك َ�ٰ ِن ٰ ٱ ِمنَ  ُن َّ  .]87[األنبياء:  ﴾لِِم�َ ل

ر از تو، معبودى وجود ندارد، تو پاك و منزهى، همانا من جز ستمكاران خداوندا! غي«
 .»ام بوده

 فرمايد: در جاى ديگر، مى

ذۡ  ِِّ�ِ ﴿ م بَِرّ�ِ  تن عن َِّ�ن ََ  .]20و الدخان:  27غافر: [ ﴾َو
 .»برم من به ذاتى كه پروردگار من و شماست، پناه مى«

سوره بقره  127ر آيه ، در دعاى توسل خود كه دإحضرت ابراهيم و اسماعيل
 آمده، چنين فرمودند:

ََا﴿ َّ ٓۖ  َ�َقّبۡل  ََ َّا نَت  ِِنَّك  ِم
َ
ِميعن ٱ أ َّ  .]127: ة[البقر ﴾َعلِيمن لۡ ٱ ل

 .»گمان تو شنوا و دانا هستى ير، بىپروردگارا! از ما بپذ«
سوره اعراف آمده،  23نيز در دعاى توسل خود كه در آيه  إو حوا  حضرت آدم 

ََا قَاَ� ﴿ د:چنين فرمودن َّ ٓ َظلَمۡ  ََ ََا ََا ََ نفن
َ
ََنّ  ََاَ�ۡ َوتَرۡ  َ�َا فِرۡ َ�غۡ  لّمۡ  �ن أ و  ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َ�َكن

 .]23[األعراف:  ﴾٢
ايم، اگر ما را نبخشى و بر ما رحم نكنى، قطعا ما از  پروردگارا! ما بر خويشتن ستم كرده«
 .»كاران خواهيم بود زيان

 داليل عقلى:
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كند  نيازى پروردگار، از يكسو و نيازمند بودن بندگان از سوى ديگر، اقتضا مى بى -1
ترسند،  كه بندگان به پروردگار خود متوسل شوند، تا از اين رهگذر، بتوانند از آنچه كه مى

 نجات يابند و به آنچه كه دوست دارند، دسترسى پيدا كنند.
جب رضايت يا عدم رضايت خدا عدم آشنايى بنده به رفتار و كردارى كه مو -2

شود، الزم است كه وسيله، محدود در گفتار و كردارى باشد كه خداوند آنها را جايز  مى
ن نموده است، بنابراين بايد به اعمال صالح و گفتار يآنها را تبي صگردانيده و پيامبر اكرم

 نيك، توسل جست، و از اعمال بد و سخن زشت، پرهيز نمود.
و عزت شخص حاصل زحمات او نيست بلكه يك امر غير كسبى چون جايگاه  -3

اى براى  باشد، به اقتضاى عقل و خرد، اين عزت و كرامت ديگران نبايد وسيله مى
خواستن از خدا قرار گيرد، زيرا جاه و عزت يك فرد (اگر چه فرد بسيار با عظمت و 

 تواند وسيله تقرب براى ديگران قرار گيرد. كرامتى باشد) نمى

 اولياء اللّه و كرامات آنان و شيطان و گمراهى او:  صل پانزدهمف

 اولياء خدا
از جمله باورها و ايمان مسلمان يكى اين است كه خداوند در ميان بندگانش دوستانى 
دارد كه آنها را براى عبادت خود بر گزيده و خالص گردانيده است. و با محبت خود، 

 مند ساخته است. آنان را مشرف، و از كرامت خود بهره
كند، و آنها نيز  يك مىخداوند ولى آنان است، آنها را دوست دارد و به خود نزد

تش شناسند و دوست دارند، از دستورا اولياى او هستند، و خدا را به عظمت مى بندگان و
 دهند. اش را مد نظر قرار مى ىكنند، و اوامر و نواه اطاعت مى

ورزند، اين  كنند و با دشمنانش دشمنى مى مىبا دوستانش (دوستان خدا) دوستى 
كند، و هر وقت از او يارى  (اولياى خدا) هر وقت چيزى از خدا بخواهند، به آنها عطا مى

دهد، آنها صاحب  كند. و اگر از خدا پناه جويند، به آنها پناه مى بطلبند، آنها را يارى مى
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 .ايمان و تقوا و كرامت و بشارت در دنيا و آخرت هستند
بايد گفت هر مؤمن پرهيزگار، ولى خداست، با وجود اين، بين اولياى خدا، از نظر 
مقام، تفاوت وجود دارد. و اين تفاوت درجه، ناشى از تفاوت در اعمال و تقواى آنان 

 است.
يعنى هر كس كه بهره بيشترى از تقوا و ايمان برده باشد، مقامش نزد خدا بيتشر و 

 تر است. كرامتش كامل
 و پس از آنها، ديگر مؤمنان واقعى.اند  ن ترتيب، پيامبران، سرور و ساالر اولياءبدي

كند، مانند غرق نشدن در آب دريا و  خداوند، كراماتى را بوسيله اولياى خود آشكار مى
 هاى ديگر. نسوختن در آتش و ازدياد غذاى كم، و شفاى بيماران و پديده

لى يك تفاوت بين آنها (معجزه و كرامت) همه اين كرامات از جنس معجزه هستند، و
 وجود دارد.

باشد،  زيرا معجزه همراه با تحدى و مبارزه طلبى است ولى كرامت فاقد تحدى مى
تحدى يعنى اينكه پيامبرى به امتش بگويد: اگر بعد از ديدن معجره، ايمان نياوريد، عذاب 

ترين كرامت مؤمن  زرگشود، در حالى كه كرامت، چنين نيست. ب خدا بر شما نازل مى
صبر و استقامت در اطاعت و بندگى خداست كه مستلزم انجام كارهاى نيك و اجتناب از 

 باشد. كارهاى بد مى
 پردازيم. اين عقيده مؤمن، بر گرفته از داليل عقلى و نقلى است كه بشرح آنها مى

 داليل نقلى:
 62ت، از جمله در آيات و كرامات آنان در قرآن سخن گفته اس ءخداوند درباره اوليا

َ�ٓ ﴿ فرمايد: سوره يونس چنين مى 64تا 
َ
وۡ  ِِنّ  َ

َ
ٓ أ َا ِ ٱ ءَ َِ مۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  َّ  َزننونَ َ�ۡ  هن

َِنَ ٱ ٦ َّ  ْ َنوا ْ  َءاَم ونَ  َوَ�ننوا من  ٦ َ�ّتقن ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ىٰ بنۡ�َ لۡ ٱ لَهن َۡ ٱ ة َِ  َياّ� ٰ  ِدََل َ�بۡ  َ�  ِخَرةِ� �ٱ َو  ِت لَِ�َِ�
ِۚ ٱ َّ  ٰ وَ  لَِك َ� آگاه باشيد! كه دوستان خدا ترسى (از «. ]64-62[يونس:  ﴾٦ َعِظيمن لۡ ٱ زن َفوۡ لۡ ٱ هن

خوارى در دنيا و عذاب در آخرت) ندارند. (براى از دست رفتن مال و منال دنيا) غمگين 



 روش زندگي مسلمان  100

 

اند، براى  را پيشه خود ساختهاند و تقوا  شوند، (اولياى خدا) كسانى هستند كه ايمان آورده نمى
آنان در دنيا (هنگام مرگ) و در آخرت (هنگامه رستاخيز) بشارت (به خوشبختى و نيكى) است، 

 .»وعده خدا تخلف ناپذير است، اين است سعادت و پيروزى بزرگ

 فرمايد: سوره بقره، در اين مورد مى 257در آيه 

ن ٱ﴿ َِنَ ٱ َوِ�ّ  َّ َّ  ْ َنوا ۡ  َءاَم مرِ �ن هن  .]257: ة[البقر ﴾�ّوَِ ٱ َِِ�  ِت لّظلنَ�ٰ ٱ ّمِنَ  جن
اند. خداوند، آنان را از  دار (امور) كسانى است كه ايمان آورده خداوند ولى و عهده«

 .»برد آورد و به سوى نور (ايمان) مى تاريكيهاى (گمراهى) بيرون مى

 فرمايد: سوره انفال، مى 34در آيه 

وۡ  ِِنۡ ﴿
َ
ٓ أ َا هن َِ ۡ ٱ ّ� ِِ  ۥٓ ؤن ونَ ل ّتقن  .]34[األنفال:  ﴾من

 .»باشند همانا اولياى خدا تنها افراد پرهيزگار مى«

 فرمايد: سوره اعراف، مى 196در آيه 

ن ٱ َو� ِِنّ ﴿ ِيٱ َّ وَ  َبۖ ِكَ�ٰ لۡ ٱ نَّزَل  َّ ٰ ٱ َ�َتَوّ�  َوهن َّ  .]196[األعراف:  ﴾١ لِِح�َ ل
ه كتاب (قرآن) بر آنان نازل شده است، خداوند واليت همانا دوستان خدا كسانى هستند ك«

 .»نيكان را بعهده گرفته است

 فرمايد: سوره يوسف، مى 24در آيه 

﴿ ٰ�َ َۡ  َف ِ�َۡ�ِ  لَِك َُ وٓ ٱ هن ََ َّ ٓ َفحۡ لۡ ٱوَ  ءَ ل ا ََ ۚ ۡ ٱ ِعَبادِنَا ِمنۡ  ۥِِنّهن  َء َۡ ل  .]24[يوسف:  ﴾لَِص�َ من
ر حفظ يوسف در همه مراحل كوشيديم) تا زشتى فرمايد:) ما چنين كرديم (و د (خداوند مى«

 .»و فحشا را از او دور بسازيم، زيرا او از بندگان مخلص ما بود

 فرمايد: سوره اسراء، مى 65در آيه 

لۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  لََك  َس لَيۡ  ِعَبادِي ِِنّ ﴿ ٰ ِن  .]65[اإلسراء:  ﴾نٞ ََ
 .»اى ندارى ههمانا تو (شيطان) بر بندگان (مؤمن و مخلص) من، هيچگونه سلط«

 فرمايد: سوره آل عمران، مى 37در آيه 

َّما﴿ ۡ ٱ َزَ�رِّ�ا َهاَعلَيۡ  َدَخَل  �ن َُ ِمحۡ ل ۖ قٗ َِزۡ  ِعََدَها وََجدَ  َرا ّ�ٰ  َ�من َمرۡ َ�ٰ  قَاَل  ا
َ
وَ  قَالَۡت  َذ�ۖ َ�ٰ  لَكِ  َ  هن
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ِ ٱ ِعَدِ  ِمنۡ   .]37عمران:  [آل ﴾َّ
ديد، به مريم گفت:  پيش او غذا (و ميوه) مى شد، هر وقت كه زكريا، وارد عبادتگاه مريم مى«

 .»آيد؟ مريم گفت از جانب خدا اين (غذاها) از كجا براى تو مى

 فرمايد: سوره الصافات، مى 144-139در آيات 

نَس  �نّ ﴿ ۡ ٱ لَِمنَ  َنو� رۡ ل لِ�َ من َ�قَ  ِِذۡ  ١ َِ
َ
لۡ لۡ ٱ َِِ�  َ ۡ ٱ كِ فن َۡ ل ونِ َم اَهمَ  ١ حن ََ  مِنَ  فََ�نَ  فَ

ۡ ٱ وَ  وتن ۡ�ن ٱ َقَمهن ۡ�َ ٱفَ  ١ َحِض�َ دۡ من ل لِيمٞ  َوهن نّهن  َ�ٓ فَلَوۡ  ١ ُن
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  ۥَ ّبِِح�َ ل ََ  ِ�  لَلَبَِث  ١ من

بۡ  مِ ََوۡ  َِِ�ٰ  ۦٓ َِهِ َ�طۡ   .]144-139[الصافات:  ﴾١ َعثنونَ �ن
ر) گريخت، يونس هم از زمره پيامبران بود. وقتى بسوى كشتى حامل كاال (پر از مسافر و با«

قرعه كشى شد، قرعه بنام يونس در آمد (او را بدريا انداختند) ماهى (بزرگى) او را بلعيد، اگر او 
 .»ماند بود، در شكم ماهى تا روز قيامت مى قبال از زمره پرستشگران نمى

 فرمايد: سوره مريم، مى 26-24در آيات 

﴿ ٰ ََاَدٮ ۡ  ِمن َهاَ� َُ ٓ ّ�  تَِها
َ
َ  ۡ َِّك  َعَل جَ  قَدۡ  َزِ� َُ ََ  ۡ ّزِيٓ  ٢ اَ�ِ�ّٗ  َتكِ َُ ۡ  َوهن ََ َۡ ٱ عِ ِ�ِذۡ  ِك ِِ  لَةِ �ّ

نَ�ٰ  ِ  ٢ اَجَِيّٗ  اَنَطبٗ  ِك َعلَيۡ  قِۡط � يۡ  َوقَّرِي ِ� ۡ�َ ٱوَ  فَ�ن ََ َٗ ۖ َحدٗ  بََ�ِ لۡ ٱ ِمنَ  تََر�ِنّ  فَِِّما ا
َ
وِ�ٓ  اأ  ِِّ�ِ  َ�قن

 َۡ َ�ّلِمَ  فَلَنۡ  امٗ َصوۡ  لِلّر� تن نََذ
ن
َ ٱ أ يّٗ  مَ وۡ َۡ َِ  .]26-24[مريم:  ﴾٢ اِِ�

(جبرئيل) از زير درخت، مريم را صدا زد (و گفت:) غمگين مباش، پروردگارت پائين (از «
تو) چشمه آبى پديد آورده است (جارى ساخته است) تنه درخت خرما را بتكان تا براى تو 

آب گوارا) بنوش و (به اين فرزند خرماى تازه بيندازد. پس (از اين خرماى تازه) بخور و (از آن 
 .»خود كه معجزه خداوند است) چشم روشن دار. (شادباش)

َن َ�ٰ  ََاقنلۡ ﴿ فرمايد: سوره انبياء مى 70-69در آيات  وِ�  ََا ٰ  ادٗ بَرۡ  ُن �َ َِ ٰ  ًماَو  ٦ هِيمَ َ�ٰ ِِبۡ  َ�َ
 ْ ادنوا ََ

َ
يۡ  ۦبِهِ  َوأ من َ�ٰ فََجَعلۡ  ادٗ َُ  ٱ هن

َ
 . ]70-69ء: [األنبيا ﴾٧ َ�ِ�نَ خۡ ۡ�

ما (به آتشى كه براى ابراهيم افروختند و او را در آن انداختند) دستور داديم كه اى آتش! «
براى ابراهيم سرد و سالم شو. آنان خواستند كه ابراهيم را با نيرنگ خطرناكى نابود كنند. ولى ما 

ديان شد و باعث ايمان آنها را زيانبارترين مردم كرديم (زيرا نيرنگ آنها سبب ذلت نمرود و نمرو
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 .»آوردن ساير مردم گشت)

مۡ ﴿ فرمايد: سوره كهف، مى 12-9در آيات 
َ
بۡ  أ َِ نّ  َت َح

َ
ۡص  أ

َ
ْ  لّر�ِيمِ ٱوَ  ِف َكهۡ لۡ ٱ َب َ�ٰ أ  َ�ننوا

ََاَءاَ�ٰ  ِمنۡ  َوى ِِذۡ  ٩ َعَجًبا تِ
َ
ْ  ِف َكهۡ لۡ ٱ َِِ�  َيةن فِتۡ لۡ ٱ أ نوا ٓ  َ�َقال َََّا ََا ََ ِ نَك  ِمن َءات  َ�َا َوَهّيِئۡ  ةٗ ََۡ�َ  ّ�ن

ُۡ  ِمنۡ 
َ
َۡ  ١ اَََشدٗ  رِنَاأ َ َّ ٰ  ََافَ نِ�َ  ِف َكهۡ لۡ ٱ ِ�  َءاَذانِِهمۡ  َ�َ مۡ َ�ٰ َ�َعثۡ  ُنمّ  ١ اَعَددٗ  ِِ يّ  لَمَ ِ�َعۡ  هن

َ
 أ

حۡ  ََۡ�ِ زۡ ۡ�ِ ٱ
َ
ْ َ�ِثنوٓ  لَِما َ�ٰ أ َمدٗ  ا

َ
 .]12-9[الكهف:  ﴾١ اأ

اب كهف و رقيم درميان عجايب و غرايب برى كه (خواب چندين ساله) اصح آيا گمان مى«
هستى ما) چيز شگفتى است؟ (ياد آورشو) آنگاه كه اين جوانان به غار پناه  (پراكنده در گستره

مند ساز و راه  بردند (و رو به درگاه خدا آوردند) و گفتند: پروردگارا! ما را از رحمت خود بهره
بت كرديم) و چندين سال آنها را به خواب نجاتى براى ما فراهم كن، پس (دعاى ايشان را اجا

 .»فرو برديم، پس از آن، ايشان را دوباره برانگيختيم (بيدار كرديم)

 درباره اوليا و كرامات آنان سخن گفته است، از جمله در صرسول گرامى اسالم -2
من دشمنى كند، من با او  هر كس با اولياى«فرمايد:  يك حديث قدسى، چنين مى

شود، اداى فرايض و  ترين كارى كه بنده من بوسيله آن بمن نزديك مىبه .جنگم مى
شود و مورد  واجبات است. و نيز بنده من همواره با انجام عبادات نفلى بمن نزديك مى

شوم تا بوسيله آن  گيرد، وقتى كه مورد محبتم قرارگرفت، من گوش او مى محبتم قرار مى
شوم تا بوسيله آن اشياء را  بيند، و دست او مىشوم تا بوسيله آن ب بشنود، و چشم او مى
شوم تا بوسيله آن، راه برود اگر از من چيزى بخواهد، حتما به او  بگيرد. و پاى او مى

 .»دهم دهم، و اگر در پناه من بيايد، به او پناه مى مى
گيرم، همانطور  من انتقام دوستانم را مى«فرمايد:  ث قدسى ديگر، خداوند مىدر حدي

 .»گيرد تقام خود را مىيرجنگجو انكه ش
همانا خداوند، مردان پاكى دارد كه اگر «فرمايد:  مى صدر حديثى ديگر، آن حضرت

 ).متفق عليه( »خداوند آنها را تبرئه خواهد كرد كنند، بنام خدا سوگند ياد
هاى گذشته، افرادى وجود  امتدر «فرمايد:  مى صدر روايتى ديگر، رسول اكرم
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شد، و اگر در امت  از سوى خدا به آنان الهام مى ث و پديدهاى مختلف،داشت كه حواد
 ).متفق عليه( »ى باشد، آن يكى، عمر بن خطاب استمن، چنين كس

زنى در حال شيردادن پسرش بود كه در آن «فرمود:  صدر حديثى ديگر، رسول اكرم
ا مانند اين هنگام مرد اسب سوارى از كنار او گذشت. زن گفت: پروردگارا! فرزند مر

اسب سوار بگردان، آن كودك نوزاد در حالى كه پستان در دهانش بود، بسوى آن اسب 
سوار نگاه كرد و گفت: خدايا! مرا مانند او مكن. سخن گفتن نوزاد از جمله كرامات او و 

 ).متفق عليه( .»والدينش بود
رنجيده شده  بودند، مادرش كه از او هنقل است كه شخصى بنام جريج و مادرش، عابد

بود، او را نفرين كرده و گفته بود كه پروردگارا! تا پسرم، جريج زن زانيه را نبيند، او را 
بود، پذيرفت، پذيرفته شدن دعايش از  هنميران. خداوند، دعاى مادر جريج را كه عابد

 :پس از مدتى، جريج متهم به زنا شد و مردم گفتند كه :گويند جمله كرامات او بود. مى
ن ولد زنا از نطفه جريج است. در آن لحظه جريج خطاب به نوزاد يك روزه، از او اي

 پرسيد: پدر تو كيست؟
 نوزاد گفت: فالن چوپان، سخن گفتن اين نوزاد نيز از جمله كرامات جريج عابد بود.

در حديثى ديگر كه معروف به حديث اصحاب غار است، آمده است كه سه نفر وارد 
چه تالش سنگى بزرگ و سنگين مسدود شد، هر در غار بوسيله غارى شدند. ناگهان

كردند كه آنرا از سر راه خود بردارند، موفق نشدند، بعد متوسل به اعمال صالح خود 
شدند و دعا كردند و از خدا خواستند تا آن را از دهانه غار بردارد. خداوند دعاى آنان را 

اين نيز از كرامات اصحاب غار بود، اين اجابت كرد، و سنگ را از دهانه غار كنار زد. 
 جريان در احاديث صحيح آمده كه قبال بدان اشاره شد.

نمونه ديگرى از كرامات اوليا، جريان راهب و پسر است در آنجا آمده كه آن پسر، 
سوى آن از پاى در آورد،  م مسدود كرده بود، پرتاب سنگى بهحيوانى را كه راه را بر مرد

از شد و مردم از آنجا عبور كردند. اين كار در واقع از كرامات آن پسر در نتيجه معبر ب
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 بود.
هاى  در ادامه حديث آمده  كه پادشاه وقت، براى نابودى آن پسر، متوسل به حيله

متعدد شد تا او را از پاى در آورد، براى اين منظور، ابتدا او را از باالى كوه به پايين پرت 
گر او را بدريا انداخت، اين بارهم سالم از دريا بيرون آمد. اينها كرد، ولى او نمرد، بار دي

 از كرامات آن پسر صالح و نيكوكار بود.
هاى پاك، اولياى خدا را ديده و كرامات نامحدود آنها  ن نفر از علما و انسانهزارا -3

اند، مثال در روايات آمده كه فرشتگان، به عمران ابن حصين سالم  را مشاهده كرده
خوردند، آن كاسه يا غذا، تسبيح  دادند، يا سلمان فارسى و ابودردا در يك كاسه غذا مى ىم

 گفت. مى
رسيد، حال  هنگامى كه خبيب در مكه نزد مشركين زندان بود، برايش انگور مى -4

 آنكه در آن فصل، در مكه انگورى وجود نداشت.
كرد، خداوند  وگند ياد مىهر وقت براى انجام كارى، به نام خدا س براءبن عازب -5

 داد. به سوگند او پاسخ مثبت مى
براء در جريان جنگ قادسيه سوگند ياد كرده بود كه خداوند، مسلمانان را در برابر 

كند، و نيز دعا كرد كه او در آن جنگ، نخستين شهيد باشد، سرانجام  كفار پيروز مى
سپاهيان اسالم به فيض شهادت مسلمانان پيروز شدند و او اولين كسى بود كه از ميان 

 نايل آمد.
خطبه بود، كه ناگهان ندا در مدينه مشغول ايراد  اى ديگر، حضرت عمر در حادثه

َىََل «سرداد: 
ظ
َىََل ضَي ميَّ�َة �ْ

ظ
و اينگونه ساريه را كه فرمانده لشكر مسلمانان  »ضَي َميّ�َة �ْ

آگاه ساخت، ساريه نيز صداى  بود و چندين هزار كيلومتر از او فاصله داشت، از خطر
را شنيد و لشكر را بسوى كوه هدايت كرد. و در جنگى كه بين آنها و دشمن در  عمر

و  گرفت، مسلمانان پيروز شدند، ساريه پس از برگشتن از جبهه، حضرت عمر
 مسلمانان را از آنچه كه شنيده بود آگاه كرد.
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ل ضَي َعَم، ُ ضَي َعال،َ «فرمود:  عالء بن الحضرمى در دعايش مى َ
ََ و خداوند  »ُ  ضَي َدكَ،ُ  ضَي 

كرد، بعنوان مثال، در يك مورد مشاهده شد كه سپاهيان او از دريا  دعايش را مستجاب مى
 تر نشد. هايشان ر كردند، ولى حتى زين اسبعبو

كرد، دعا كرد، بالفاصله آن  عليه شخصى كه خيلى او را اذيت مى ،حسن بصرى
 .شخص افتاد و مرد

شخصى از قبيله نخع با االغى به مسافرت رفت، االغش در مسير راه مرد، آن شخص 
نخعى وضو گرفت و دو ركعت نماز خواند و دعا كرد. خداوند االغش را زنده كرد، او 

 بار ديگر زاد و سفر و كاالهايش را روى او نهاد و به سفرش ادامه داد.
ز اولياى خدا بروز كرده، كه هزاران نفر از عالوه بر اينها، كرامات بيشمار ديگرى نيز ا

 اند. مردم، آنها را ديده

 : اولياء شيطان
ميان فرزندان آدم، دوستانى دارد كه بر آنها غلبه كرده و آنها را از ياد خدا شيطان نيز در

ها را در دل  آورد، و زشتى سازد او فتنه و فساد را براى دوستان خود به ارمغان مى غافل مى
كند و  هاى آنان را از شنيدن سخن حق كر مى دهد، تا جايى كه گوش يبا جلوه مىآنها ز
سازد در نتيجه، آنان  هاى آنان را از ديدن راه راست و مشاهده داليل حق، نابينا مى چشم

كنند. شيطان آنها را براى انجام هر كار  شوند و از دستورات او تبعيت مى تابع شيطان مى
كشاند، يعنى در نظر  با زيبا جلوه دادن فساد، آنان را بسوى فساد مىكند و  زشتى آماده مى

دهد، در نتيجه اين همكاريها با شيطان است  آنان خوب را بد و زشت را زيبا، نشان مى
آيند، و كامال در جهت خالف آنها گام بر  كه، دشمن اولياى خدا و محارب با آنها بار مى

دارند و در صدد خشنودى او هستند ولى اينها خدا  دارند، اولياى خدا، خدا را دوست مى
سازند. اينها (اولياء شيطان) مورد لعن  رنجانند و زمينه خشم و غضب او را فراهم مى را مى

اى مانند پرواز كردن در هوا يا راه  العاده و نفرين خدا قرار دارند، اگر چه كارهاى خارق
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اقع نوعى استداراج هستند كه خداوند، رفتن بر روى آب، مشاهده شود. اين كارها در و
كند يا اينكه نوعى كمك و هميارى از سوى  دشمنان خود را گرفتار چنين حاالتى مى

گيرد. اين باور مؤمن برگرفته از داليلى است  شيطان است كه در حق دوستانش انجام مى
 :كه در زير به آنها اشاره خواهيم كرد

 فرمايد: سوره بقره چنين مى 257آيه  خداوند در مورد اولياى شيطان در -1

َِنَ ٱوَ ﴿ وٓ  َّ ْ َ�َفرن وۡ  ا
َ
ٓ أ َا من َِ ٰ ٱ ؤنهن َّ ۡ  غنوتن ل م�ن ََهن و ٰ  ِت� لّظلنَ�ٰ ٱ َِِ�  �ّوَِ ٱ ّمِنَ  رِجن ََ ْو

ن
ۡص  �َِك أ

َ
 بن َ�ٰ أ

َِ� ٱ مۡ  �ّا ونَ َ�ٰ  �ِيَها هن  .]257: ة[البقر ﴾ِ�ن
) ولى و سرپرست آنان است، و آنان را از اند، طاغوت (شيطان و (اما) كسانى كه كفر ورزيده«

اند و هميشه در آن  كشاند، اينان اهل دوزخ هاى (كفر و فساد) مى نور (ايمان) به سوى تاريكي
 .»مانند جاودانه مى

 فرمايد: سوره انعام، مى 121در آيه 

َ�ٰ ٱ �نّ ﴿ َّ ونَ  ِط�َ ل نوحن وۡ  َِِ�ٰ  ََ
َ
ٓ أ َا نَ�ٰ  �ِِهمۡ َِ ۡمۖ َِ نو�ن َطعۡ  نۡ � ِدل

َ
مۡ أ وهن مۡ  تنمن ۡ�ِ  ِِنّ�ن ونَ لَمن  ﴾�ن

 .]121[األنعام: 
كنند تا با شما منازعه و جدال كنند، اگر شما از آنان  شياطين دوستان خود را وسوسه مى«

 .»اطاعت كنيد، بيگمان شما (مثل ايشان) مشرك خواهيد بود

 فرمايد: سوره انعام، مى 128در آيه 

مۡ َ�ۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ نهن وۡ  َوقَاَل  �ِس� ۡ�ِ ٱ ّمِنَ  تنمَ�ۡ تَكۡ ِۡ ٱ قَدِ  نِّ �ِۡ ٱ َ�َ َمعۡ َ�ٰ  ايعٗ َ�ِ  �ن
َ
ٓ أ َا مَِ  �ِس ۡ�ِ ٱ ّمِنَ  ؤنهن

ََا َّ ََاَ�عۡ  َتعَ َتمۡ ِۡ ٱ ََ ََلَغۡ  ٖض بَِبعۡ  ضن ٓ َو ََا ََا َجلَ
َ
ِيٓ ٱ أ ّجلۡ  َّ

َ
ۚ  َت أ َن ٱ قَاَل  َ�َا ٰ َمثۡ  �ّا مۡ َوٮ ٓ  ِ�َِنَ َ�ٰ  �ن  �ِيَها

ٓ  َما ِِّ�  ن ٱ ءَ َشا  .]128[األنعام:  ﴾َّ
آوريم (و خطاب به  و (بياد بياور آن) روزى را كه همه آنان را در كنار هم گرد مى«

ها را گمراه ساختيد. (در آن  گوييم:) اي گروه جنيان! شما افراد زيادى از انسان گناهكاران مى
ى از ما از برخى ديگر گويند: پروردگارا! برخ هنگام) دوستان شيطان كه از انسانها هستند، مى

ها به  ايم. (جنيان با وسوسه شيطانى بر ما رياست كردند و از ما بهره بردند، و ما انسان سود برده
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وسوسه ايشان دچار شهوات زودگذر شديم، تا وقتى كه عمر ما به پايان رسيد) و گرفتار مرگى 
شماست، و هميشه در آن  فرمود: دوزخ جايگاه شديم كه براى ما مقدر فرموده بودى. خداوند 

 .»ماندگاريد. تا مدت زمانى كه خدا بخواهد

 فرمايد: سوره زخرف، مى 37-36در آيات 

ُۡ  َعن شن َ�عۡ  َوَمن﴿ َقّيِۡض  لّر�ٱ رِ ذِ ٰ َشيۡ  ۥَ�ن  َن وَ  اَٗ ََ مۡ  ٣ قَرِ�نٞ  ۥَ�ن  َ�هن َّهن مۡ  � ََهن ّدو َصن  َعنِ  ََ
بِيلِ ٱ َّ بنونَ َو�َحۡ  ل م ََ َّهن ونَ هۡ ُّ  ََ  .]37-36[الزخرف:  ﴾٣ َتدن

سازيم و چنين اهريمنى،  هر كس از ياد خدا غافل و روگردان شود، اهريمنى را مأمور او مى«
سازد) شياطين، اين گروه را از راه (خدا)  اش مى گردد (و گمراه و سرگشته هموراه همدم او مى

كنند ايشان هدايت يافتگان  ) گمان مىآرايند كه دارند. و (طورى گمراهى را در نظرشان مى باز مى
 .»حقيقى هستند

 فرمايد: سوره اعراف، مى 27در آيه 

َ�ٰ ٱ ََاَجَعلۡ  ِِنّا﴿ َّ وۡ  ِط�َ ل
َ
ٓ أ َا َِنَ  ءَ َِ َّ ِ َنونَ َنؤۡ  َ�  ل  .]27[األعراف:  ﴾ِم

 آورند، (يعنى شياطين تنها ايم كه ايمان نمى ما شياطين را دوستان و ياران كسانى قرار داده«
 .»بر غير مؤمنان تسلط دارند و بس)

 فرمايد: سوره اعراف، مى 30در آيه 

من ﴿ َّهن ْ ٱ ِِ وا َ�ٰ ٱ ّ�َذن َّ وۡ  ِط�َ ل
َ
ٓ أ َا ِ ٱ دنونِ  ِمن ءَ َِ بنونَ َو�َحۡ  َّ م ََ َّهن هۡ  ََ ونَ ُّ  .]30[األعراف:  ﴾َتدن

ا هدايت يافته اند و خود ر آنها به جاى خدا، شياطين را به دوستى و سرورى خود بر گزيده«
 .»پندارند مى

 فرمايد: سوره فصلت، مى 25در آيه 

مۡ  ََاَوَ�ّيۡض ﴿ ٓ  لَهن ْ  ءَ قنَرنَا َنوا م فََزّ� َۡ  َ�ۡ�َ  ّما لَهن
َ
مۡ َخلۡ  َوَما ِدَِهمۡ َ  .]25[فصلت:  ﴾َفهن

ايم (اين دوستان تبهكار)  ما براى آنان، دوستان و همنشينانى (از جن و انس) ترتيب داده«
 .»دهند) كنند و (كارهاى زشت را در نظرشان زيبا جلوه مى از هر سو احاطه مىايشان را 

 فرمايد: سوره كهف، مى 50در آيه 

ٰ لِلۡ  ََاقنلۡ  �ذۡ ﴿ ََ ْ ِۡ ٱ �َِكةِ َم وا دن وٓ  َدمَ � جن َجدن ََ ْ فَ قَ  نِّ �ِۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  لِيَس ِِبۡ  ِِّ�ٓ  ا ََ نۡ  َ�َف ََ  ُۡ
َ
 رِ أ
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َِّهِ  ونَهن  ۦٓۗ ََ ذن َِ َ�َتّت
َ
ِّ�َتهن  ۥأ َّ وۡ  ۥٓ َوذن

َ
ٓ أ َا مۡ  دنوِ�  ِمن ءَ َِ مۡ  وَهن ّوۢ  لَ�ن  .]50[الكهف:  ﴾َعدن

(اى پيامبر! آغاز آفرينش مردمان را برايشان بيان كن) آنگاه كه ما به فرشتگان گفتيم، آدم را «
سجده كنيد، آنان جملگى سجده كردند مگر شيطان كه از جنيان بود و از فرمان پروردگارش 

كرد. آيا شما شيطان و ذريه او را كه دشمنان شما هستند، بجاى من سرپرست و ولى سرپيچى 
 .»كنيد خود انتخاب مى

اند از آن جمله در حديثى  نيز درباره اولياى شيطان سخن گفته صرسول اكرم -2
اى را ديد كه روشن شد و از جاى خودش  ستاره صآمده است، شبى رسول اكرم

شما در دوره جاهليت، در مورد «ه يارانش فرمود: ب صبسرعت دور گشت. آنحضرت
ياران عرض كردند، ما » گويند، چه نظر داشتيد؟ اين ستارگان كه به آنها (شهاب ثاقب) مى

افتد، رسول  عقيد داشتيم كه بخاطر بدنيا آمدن يا مردن شخصيتى بزرگ، چنين اتفاقى مى
ه هر وقت پروردگار عالم خير، چنين نيست. بلكه واقعيت اين است ك«فرمود:  صاكرم

گويند، بعد اهالى آسمان هفتم  گيرد، حاملين عرش تسبيح مى براى انجام كارى تصميم مى
رسد، بعد اهالى آسمان هفتم، از  گويند، تا اينكه نوبت به اهالى آسمان دنيا مى تسبيح مى

ن را حامالن عرش اهالى آسما ؟پرسند كه پروردگار ما چه فرموده است حاملين عرش مى
كنند تا  سازند، بعد اهالى هر آسمان ديگر كسب خبر مى از تصميم پروردگار با خبر مى

آيند،  مىام، شياطين در صدد استراق سمع بررسد. در اين هنگ نوبت به آسمان دنيا مى
اند براى دوستان  شوند. شياطين، سخنانى را كه شنيده آنگاه بوسيله اين ستارگان رانده مى

اند. اما شياطين از جانب  اگر اين سخنان، بدون كم و كاست گفته شوند، حقبرند.  خود مى
  ).مسلم و احمد( .»كنند خود مطالبى را به آنها اضافه مى

 صفرمايد: هنگامى كه از رسول اكرم در حديثى ديگر كه بخارى روايت كرده، مى
مردم عرض درباره سخنان افراد كاهن پرسيدند، فرمود: سخن كاهن، واقعيت ندارد. 

آنها در «فرمود:  صگويند كه واقعيت دارند. آنحضرت كردند، ولى آنها گاهى سخنانى مى
ها و شياطين استراق سمع نموده و به اطالع آنها  واقع همان سخنان حقى است كه جن
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 .»اند البته همراه با صد تا دورغ رسانيده
اه هر كدام از شما يك همر«فرمايد:  صحيح مسلم آمده است مى در حديثى ديگر كه در

همانا « و در حديثى ديگر آمده است:» (جن يا شيطان) وجود دارد. (كه موكل شماست)
هاى فرزندان آدم، جارى است. با گرفتن روزه راه را بر  شيطان، مانند جريان خون در رگ

 ).در صحيحين با الفاظى ديگر وارد شده است. (»شياطين تنگ كنيد (ببنديد)
انگيز شياطين را در هر زمان و مكان  ها، حوادث شگفت از انسان صدها نفر -3 
 كنيم. اند، كه اينك چند نمونه از آنها را در زير بيان مى ديده
 اند. ها را آورده شياطين، براى دوستان خود، انواع خوردنى و نوشيدني -1
 اند. نياز بعضى از دوستان خود را بر طرف ساخته -2
 اند. ع دوستان خود رسانيدهامور غيبى و پنهان را به اطال -3
اى كه هيچ  اند بگونه شياطين، دوستان خود را در برابر انواع سالح، بيمه كرده -4

 سالحى در مورد آنان كارگر نيفتاده است.
شياطين، گاهى بصورت انسانهاى پاك و صالح در برابر دوستان خود آشكار  -5
 و گناه آلوده سازند.اند، تا ايشان را از راه راست منحرف كنند و به شرك  شده
شياطين، گاهى دوستان خود را در مدت كوتاهى، به مناطق دور دست برده يا  -6

 اند. تا نيازشان را برآورده سازند. افرادى را از فواصل دور، نزد آنها آورده
هاى سركش، توانايى انجام آنها را داشته و  و ساير كارهاى ديگرى كه شياطين و جن 

 دارند.
شيطانى در نتيجه خيانت و ناپاكى روح انسان در اثر انجام بعضى  هاى اين پديده

ها گاهى  كنند، اين شر، فساد و خباثت در انسان ها تحقق پيدا مى ها و معصيت شرارت
شوند، اينجاست كه واليت و دوستى  رسد كه آنان با شياطين متحد مى چنان به اوج مى

ه بعضى ديگر مسائل مختلف را الهام رسد و بعضى ب بين او و شياطين به كمال خود مى
ها مورد خطاب قرار  جنكنند و به همين خاطر روز قيامت  كرده و بيكديگر خدمت مى
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ها بسيارى از  اى جن« .]128األنعام: [ ﴾�ِس ۡ�ِ ٱ ّمِنَ  تنمَ�ۡ َتكۡ ِۡ ٱ قَدِ  نِّ �ِۡ ٱ َ�َ َمعۡ َ�ٰ ﴿گيرند.  مى

َََّا﴿گويند:  ها هستند، مى از انسانكه آنگاه دوستان شياطين ، »مردم را گمراه كرديد ََ 
ََاَ�عۡ  َتعَ َتمۡ ِۡ ٱ  .»ايم پروردگارا! ما از همديگر بهره برده« .]128األنعام: [ ﴾ٖض بَِبعۡ  ضن

ها  اللّه و اولياء شيطان در رفتار و احوال خود انسان البته تفاوت ميان كرامات اولياء 
شود، اگر انسان  عاده از او صادر مىهاى فوق ال شود. شخصى كه احوال و پديده ظاهر مى

گونه احوال و  و اهل ايمان و تقوى باشد، اين صبا خدا، پاى بند سنت رسول اكرم
اند. و اگر انسان  هايى هستند كه از جانب پروردگار باو عنايت شده ها يقينا كرامت پديده

هاى  ه پديدهغرق در معصيت و بدور از ايمان و تقوى است، آنگا بد باطن، خبيث، شرور،
هايى هستند كه  نوع خدمات و مساعدت شوند، از خالف عادت كه از وى صادر مى
 شوند. دهند يا استدراج ناميده مى شياطين براى دوستان خود انجام مى

 ايمان به وجوب امر به معروف و نهى از منكر:  فصل شانزدهم
لمان عاقل و بالغ واجب به معروف و نهى از منكر بر هر مس مسلمان ايمان دارد كه امر

شناسد ولى آن را در جامعه متروك  است. يعنى هر مسلمانى كه معروف (كار خير) را مى
دهند و يا منكر (كار زشت) را تشخيص  بيند كه مردم آن را انجام نمى بيند و مى مى
داند كه مردم در حال انجام دادن آن هستند، بر او واجب است كه بوسيله  دهد و مى مى

ترين وظيفه مسلمان بعد از ايمان به خدا  يا زبان در جهت تغيير آن اقدام كند. مهم دست
باشد. زيرا خداوند متعال در كالم پاكش آن را در رديف  امر به معروف و نهى از منكر مى

 ايمان به خدا ذكر كرده و فرموده است:

َتنمۡ ﴿ ّمةٍ  َخۡ�َ  ُن
ن
خۡ  أ

ن
َّاِس  رَِجۡت أ   لِل

ۡ
ونَ تَأ رن ِ  ُن  ٱب

ۡ وِف َمعۡ ل َۡ  رن ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ� ََكرِ ل َنونَ َوتنؤۡ  من  ِم
 ِ ِ ٱب  .]110عمران:  [آل ﴾َّ

ايد. چون شما مردم را  شما مسلمانان بهترين امتى هستيد كه براى هدايت مردم آفريده شده«
 .»كنيد و به خدا ايمان داريد ها منع مى كنيد و از بدى به كارهاى خوب امر مى



 111  باب اول: عقيده

 

رگرفته از دالئل نقلى، عقلى، سمعى و منطقى است كه ذيال به اين عقيده مسلمان ب
 شود. شرح آنها پرداخته مى

 دالئل نقلى:
 فرمايد: خداوند مى -1

نَوۡ�َ ﴿ مۡ  �ن ّمةٞ  ّمَِ�ن
ن
ونَ ََدۡ  أ   ۡ�ِ �َۡ ٱ َِِ�  عن

ۡ
ونَ َوَ�أ رن ِ  ُن  ٱب

ۡ وِف َمعۡ ل َۡ  رن ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ� � ل ََكرِ  من
 ٰ ََ ْو

ن
من  �َِك َوأ ۡ ٱ هن فۡ ل ونَ لِ من  .]104عمران:  [آل ﴾١ حن

گروهى از ميان شما بايد كار امر به معروف و نهى از منكر را بر عهده بگيرد. اينانند «
 .»راستگاران

 فرمايد: مى

َِنَ ٱ﴿ مۡ ّمّكّ�ٰ  ِِن َّ  ٱ ِ�  هن
َ
ْ  ِض �ۡ� وا ُن قَا

َ
ْ  ةَ لّصلَوٰ ٱ أ ا وٰ ٱ َوَءاتَون َُ ْ  ةَ لّز وا رن َُ ِ  َوأَ  ٱب

ۡ وِف َمعۡ ل ََهَ  رن ْ وۡ َو  َعنِ  ا
ۡ ٱ ََكرِ ل  .]41[الحج:  ﴾من

آن مؤمنانى كه خداوند به آنها وعده يارى و پيروزى داده است، كسانى هستند كه هر گاه در «
پردازند و امر به معروف و  دارند و زكات را مى زمين ايشان را قدرت بخشيم، نماز را بر پا مى

 .»نمايند نهى از منكر مى

 فرمايد: مى

َنونَ ﴿ ۡؤِم َآءن َ�ۡعٖض�  َوٱلۡمن َِ ۡو
َ
ۡم أ هن ۡؤِمَ�ٰتن َ�ۡعضن ََكرِ  َوٱلۡمن ََۡهۡوَن َعِن ٱلۡمن وِف َوَ� وَن بِٱلَۡمۡعرن رن ُن ََأۡ

ۥٓ  وَ�ن ِن ََ َ َو َّ وَن ٱ ٰوةَ َو�نِطيعن َُ وَن ٱلّصلَٰوةَ َو�نۡؤتنوَن ٱلّز  .]71: التوبة[ ﴾َو�نقِيمن
د. همديگر را به كار نيك مردان و زنان مؤمن برخى دوستان و ياوران برخى ديگرن«

پردازند و از  گذارند و زكات را مى دارند و نماز را چنانچه بايد مى خوانند و از كار بد باز مى مى
 .»كنند خداوند و پيغمبرش فرمانبردارى مى

 فرمايد: و به نقل از لقمان مى

قِمِ  بنَ�ّ َ�ٰ ﴿
َ
  ةَ لّصلَوٰ ٱ أ

ۡ
رۡ َوأ ِ  ُن  ٱب

ۡ وِف َمعۡ ل ۡ ٱ َعنِ  هَ نۡ ٱوَ  رن ََكرِ ل ٰ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ  من َ�َ  ٓ َصابََكۖ  َما
َ
ٰ  ِِنّ  أ  ِمنۡ  لَِك َ�

 ٱ مِ َعزۡ 
ن
وَِ ۡ� اى پسرم! نماز را چنانكه شايسته است بخوان به كار نيك « .]17[لقمان:  ﴾١ ُن
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رسد، شكيبا باش اينها از كارهايى  دستور بده و از كار بد نهى كن و در برابر مصيبتى كه بتو مى
 .»م آن عزم را جزم كنىاست كه بايد بر انجا

َِنَ ٱ لنعِنَ ﴿ فرمايد: و مى َّ  ْ وا ِۡ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َ�َفرن ِِ ٰ ٰ  ءََِل ََ انِ  َ�َ ََ ِ رۡ  نِ بۡ ٱ وَِعيَ�  دَ ۥَداون  ل  �َمَۚ َُ
 ٰ ْ  بَِما لَِك َ� ْ  َعَصوا ونَ َ�عۡ  ّوَ�ننوا ْ  ٧ َتدن ََاَهوۡ  َ�  َ�ننوا ۚ  ّمََكرٖ  َعن نَ ََتَ ْ َ�نن  َما َس َ�ِئۡ  َ�َعلنوهن  وا

 .]79-78: ة[المائد ﴾٧ َعلنونَ َ�فۡ 
كردند اين بدان  حضرت داود و عيسى بن مريم كافران بنى اسرائيل را لعن و نفرين مى«

گذشتند.  كردند و در ظلم و فساد از حد مى خاطر بود كه آنان پيوسته (از فرمان خدا) سركشى مى
كردند و چه كار بدى  ديگر را نهى نمىآمدند و هم دادند باز نمى آنها از كار زشتى كه انجام مى

 .»كردند مى

خداوند در جاى ديگر قرآن، در ضمن بيان اينكه او كسانى را كه امر به معروف و نهى 
اند، نجات داده و تاركين امر به معروف و نهى از منكر را به نابودى كشانده  از منكر كرده

 فرمايد: مى است،

�َيۡ ﴿
َ
َِنَ ٱ ََاأ َّ  َۡ وٓ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َ� َّ َخذۡ  ءِ ل

َ
َِنَ ٱ نَاَوأ َّ  ْ وا ُِ  َظلَمن ْ  بَِما ي� َِٔ�  بَِعَذا ونَ َ�فۡ  َ�ننوا قن  ﴾َن

 .]165[األعراف: 
اند، نجات داديم و كسانى را كه (بوسيله ترك امر به معروف  ها منع كرده آنانى را كه از بدى«

ان از حد و مرز قانون خداوند پا را اند، مواخذه كرديم. زيرا آن و نهى از منكر) بر خود ستم كرده
 .»فراتر گذشته بودند

از منكر امر كرده و فرموده است: در مورد امر به معروف و نهى  صرسول اكرم -2

» ََ ظُ  َِ،َ ِو َْ ُ،
ُُ ظ ُنََكِ� فَالظ َّ ى َنَ ينَه  َن   ََ تََط ظ فََىَال َظ َ َظ سَ ظ � َظ سَ ظ   فَإَ  فَىََقالظَىه  فَإ

تََط ظ َظ َ �   َ ََ َََذ�س

ضَميَ َِ � 
َُ َِ ضظ

َ
كند، بايد با   هر كس از شما كار زشتى را در حال انجام گرفتن مشاهده« » 

قدرت دست جلوى آن را بگيرد، اگر نتوانست با دست جلوى آنرا بگيرد، بازبان، يعنى پند و 
آن اندرز دادن مانع انجام آن شود، و اگر توانائى اين كار را هم نداشت، حداقل قلبا از انجام 

 ).مسلم( .»ترين درجه ايمان است منكر اظهار ناخشنودى كند، اين احساس ناخشنودى ضعيف
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َو «فرمايد:  در حديثى ديگر كه امام ترمذى آن را در سنن خود آورده است، مى ُِ َاَأُز
ُُ ظ َعقَ  َُ َعالَ،ظ َِ َل  َ َ�ىظ َُ و � َِ  َ لُوَد َك

َّ َعَ  �سُمَظ َاََظَ ُو ََ ََى  ُِ ِظ ُعونَُه بَيسَم َظ ُُ و تَ يبي َنَظُه 
ُُ ظ  ََ َُ ، َِ تَ َظ َ �

َِ بايد امر به معروف و نهى از منكر كنيد و گرنه اين خطر وجود دارد كه « »فَ
بزودى خداوند از جانب خود عذابى را بر شما مسلط گرداند، آنگاه اگر خدا را بخوانيد، 

 .»بخواسته شما هيچ توجهى نخواهد كرد
ميان قومى كار منكرى انجام بگيرد اگر در«وده است: فرم صهمچنين آن حضرت -4

و كسانى كه توان جلوگيرى آن را دارند، ساكت و خاموش بنشينند، باحتمال زياد خداوند 
كند، يعنى عذابى كه گناهكار و بيگناه را در بر  يك عذاب فراگير بر آنان مسلط مى

 .»گيرد مى

مََ  َ� ﴿ثى خطاب به ابى ثعلبه كه درباره در حدي ّ�ن ّل  ّمن ّن : ة[المائد ﴾تنمۡ تََد�ۡ هۡ ٱ َِِذا ََ

ها را بگير، هرگاه از  ها امر كن، جلوى بدى سوال كرد، فرمود: اى ثعلبه به نيكى. ]105
هاى نفس پيروى شد و دنيا بر آخرت ترجيح داده شد و ديدى كه هر صاحب  خواسته

ش و در فكر توده مردم خود نازد، آنگاه تو مواظب خود با عقل و خرد، به خرد خود مى
آيد، كسى  هائى مانند تاريكى شب سياه مى را دچار نگرانى نكن، همانا پشت سر شما فتنه

ايد، پنجاه برابر پاداش باو داده  كه در اين فتنه به آنچه متمسك شود كه شما متمسك شده
 .شود. (ابو داود ترمذى و ابن ماجه) مى

برى كه پيش از من مبعوث شده است، از ميان هر پيام«در حديثى ديگر آمده است: 
هاى  امت خود دوستان و مخلصانى داشته است، اين ياران و مخلصان از روش و شيوه

اند كه  اند. بعد كسانى جانشين آنان شده اند، فرمان او را بجا آورده پيامبر خود تبعيت كرده
دادند.  م آن نبودند، انجام مىكردند و آنچه را كه مأمور به انجا هاى خود عمل نمى بر گفته

بان و با من است، هر كس با زنه اشخاص با دست خود جهاد كند، مؤهر كس با اين گو
 ).مسلم(. »من است، بعد از اين ذره برابر ايمان وجود نداردقلب با آنان جهاد كند مؤ

بهترين جهاد «در پاسخ به اين سوال كه كدام جهاد بهتر است، فرمود:  صرسول اكرم
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 ).ابن ماجه( .»گفتن حرف حق در برابر حكام ستمگر است
 داليل عقلى:

تجربه و مشاهده ثابت كرده است، هر گاه مرض و بيمارى مورد توجه قرار نگيرد  -1
و فكرى براى از بين بردن آن برداشته نشود، در تمام جسم سرايت كرده و عالج آن 

گاه مورد توجه قرار نگيرد و ارند. هرنين حالتى دها و منكرات عينا چ شود. بدى محال مى
نگرند و بزرگ و  مصلحان در صدد تغيير آن نباشند، مردم با ديده خوش بسوى آنها مى

گاه تغيير دادن و از بين بردن آنها فوق العاده دشوار  شوند، آن كوچك مرتكب آنها مى
ابى كه در گيرد، عذ شود، آن روز است كه مرتكب آنها مستوجب عذاب الهى قرار مى مى

هايى هستند كه  گردد، زيرا نعمت و عذاب الهى پاى بند سنن و شيوه هيچ حالتى برنمى
 آيد. شود و اندك تأخير و تغييرى در آن بوجود نمى هرگز از آن تخلف نمى

َِّت  َ�ِدَ  فَلَن﴿ َن ِ ِ ٱ ل َِّت  َ�ِدَ  َولَن ِدَٗ�ۖ َ�بۡ  َّ َن ِ ِ ٱ ل َّ  ۡ گونه تغيير هيچ« ]43[فاطر:  ﴾وِ�ً� َُ
 .»هاى الهى مشاهده نخواهيد كرد و تحولى را در سنت

اى متروكه شود و  گاه خانهاند كه هر و گواه گوياى اين مطلبتجربه و مشاهده، د -2
ها بيرون كرده نشود و نظافت آن مورد  در موعد مقرر جاروب زده نشود، آشغال و زباله
بوى آن متعفن و فضاى آن آلوده و  دهد، توجه نباشد، شايستگى سكونت را از دست مى

ها در آنجا  هاى واگير بدليل تراكم آلودگى ها و عوامل بيمارى شود. ميكروب مسموم مى
منان مغلوب منكر و فحشاء گاه جماعت مؤدرست بهمين صورت، هركنند.  شيوع پيدا مى

گذرد كه  مىها نباشد، ديرى ن ها و اشاعه نيكى شوند و هر كسى در صدد تغيير و ازاله بدى
كند، آنگاه آنان قادر به  خباثت روح و روان و شرارت باطن آنان را مغلوب خود مى

دهند، در  شوند يا اين تشخيص را از دست مى تشخيص ميان كارهاى نيك و زشت نمى
شوند و خداوند با هر ابزارى كه صالح بداند آنان را به  نتيجه فاقد ارزش زندگى مى

برد. بنابراين آگاه باشيد كه گرفت پروردگار بسيار سخت  بين مىنابودى مى كشاند و از 
 است و خداوند توانا و منتقم است.
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مشاهده و تجربه ثابت كرده است كه نفس و روان بشر معتاد به انجام فحشاء و  -3
ها  داند. نفس بشر با بدى ها را، زشت نمى ارتكاب منكرات است. منكرات و زشتى

شود. اينجا است كه امر به معروف و  سرشت و مزاج او داخل مىدر  خوگرفته است. بدى
گاه خوبى ترك شود و به انجام و احياى پسندد. هر دهد و آن را نمى ن نمىنهى از منكر ت

ردم معتاد به ترك آن گردد و م ن عادت مىگذرد كه ترك آ امر نشود، ديرى نمىآن 
گيرد و  ت نشود، به سرعت فزونى مىچنين اگر به ازاله و اصالح منكر مبادرشوند. هم مى

گيرد حتى كسيكه مرتكب آن است، آنرا زشت  شود، پسنديده و معتاد قرار مى پخش مى
پندارد، اين كيفيت، فقدان بصيرت و مسخ فكرى  داند، بلكه عين معروف و نيك مى نمى

جه به نام دارد. (خداوند همه را از فقدان بصيرت و مسخ فكر و انديشه نجات دهد) با تو
امر به معروف و نهى از منكر را  صاهميت مذكور، خداوند متعال و رسول گراميش

اند. تا آنان پاكيزگى ظاهر و باطن و  نخستين وظيفه مسلمان بعد از ايمان معرفى فرموده
ها  شايستگى خود را تداوم بخشيده و جايگاه و مجد و كرامت خود را در برابر سائر امت

 ها حفظ كنند. و توده

 آداب و روش امر به معروف و نهى از منكر:
كند، علم و آگاهى  كند بايد درباره آنچه كه بدان امر مى كسيكه امر بمعروف مى -1

كامل داشته باشد و اذعان كند كه از كارهاى خير و معروف است و عمال ترك شده است، 
ى الزم است، يعنى درباره منكرى كه در صدد تغيير آن بر آمده است نيز چنين علم و آگاه

اذعان و يقين داشته باشد كه اين عمل زشت و از آن نهى شده است و از ديدگاه شرع 
 حرام و معصيت است.

كند، مرتكب نشود و  شخص داعى بايد فرد با تقوائى باشد، آنچه را كه منع مى -2
 فرمايد: كند ترك نكند، خداوند مى آنچه را كه امر مى

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا نونَ  لِمَ  َءاَم ول َ  ٢ َعلنونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�قن �ن ِ ٱ ِعَدَ  ًتاَمقۡ  َُ ن َّ

َ
ْ  أ نوا ول  َ�  َما َ�قن
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دهيد چرا به ديگران امر  اى مؤمنان آنچه را كه خودتان انجام نمى« .]3-2[الصف:  ﴾٣ َعلنونَ َ�فۡ 
 .»تكنيد تا انجام دهند، اين عمل از ديدگاه خداوند گناه بس بزرگى اس مى

 ﴿ سوره بقره آمده است: 24در آيه 
ۡ
تَأ

َ
ونَ َ رن ِ  �ّاَس ٱ ُن ِ لۡ ٱب وۡ  ِ�ّ ََ مۡ  نَ َوتَن �ن ََ نفن

َ
نتنمۡ  أ

َ
 َوأ

فََ�  َبۚ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لنونَ َ�تۡ 
َ
 .]24: ة[البقر ﴾٤ قِلنونَ َ�عۡ  أ

سپاريد، حال آنكه  كنيد تا نيكى كنند و خودتان را بدست فراموشى مى آيا به مردم امر مى«
 .»انديشيد؟ كنيد، پس چرا اندكى نمى دا را تالوت مىشما كتاب خ

بدور از هرگونه خشونت و تند  داعى بايد اخالق نيكو داشته باشد، بردبار باشد، -3
كند، بدببيند و ناسزا  خوئى امر و نهى كند اگر از كسانى كه آنان را از ارتكاب گناه منع مى

كند، مورد آزار قرار  ا امر به معروف مىبشنود، خشم نكند، اگر از ناحيه كسانى كه آنان ر
گيرد، خشونت نشان ندهد بلكه صبر را پيشه كرده عفو و اغماض كند، خداوند 

 ﴿فرمايد:  مى
ۡ
رۡ َوأ ِ  ُن  ٱب

ۡ وِف َمعۡ ل ۡ ٱ َعنِ  هَ نۡ ٱوَ  رن ََكرِ ل ٰ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ  من َ�َ  ٓ َصابََكۖ  َما
َ
ٰ  ِِنّ  أ  مِ َعزۡ  ِمنۡ  لَِك َ�

 ٱ
ن
وَِ ۡ� به معروف و نهى از منكر كن، دركار دين اگر با مشكالت مواجه امر «. ]17[لقمان:  ﴾ ُن

شدى، صبر و شكيبائى را اختيار كن، همانا اين عمل از جمله كارهاى بسيار مهم و ارزنده 
 .»است
بوسيله تجسس در صدد آشنائى و كسب اطالع از منكر نباشد، زيرا شايسته نيست  -4

هاى مردم تجسس شود، يا اينكه لباس  خانه كه بمنظور آگاهى و كسب اطالع از منكر، در
و چادر كسى برداشته شود تا معلوم شود كه در زير آن چه نهفته است، يا اينكه پرده را 

دانيد كه شارع درباره پنهان كردن عيوب مردم  بردارد تابداند كه در كاسه چه هست؟ مى
است، خداوند  نع كردهاز هرگونه تجسس و مخبرى عليه مردم م تاكيد كرده است و

ْ  َوَ� ﴿ فرمايد: مى وا َن َّ فرمايد:  مى صرسول اكرم، »تجسس نكنيد«. ]12[الحجرات:  ﴾َ�َ

ةَ « َِ ََل � ََ �ظ،َي  ُو � َِ َل  َالمي َمَتَُ  � َظ هر كس عيب مسلمانى را پنهان كند، خداوند « .»َن ظ َمَتَ ُز

 ).بخارى( .»كند در دنيا و آخرت عيب او را پنهان مى
ل از امر به معروف مخاطب را درباره معروف آشنا كند، زيرا ترك معروف گاه قب -5



 117  باب اول: عقيده

 

داند كه اين كار معروف و مأموربه  گيرد كه شخص نمى وقتى بخاطر اين صورت مى
كند، معنى و مفهوم منكر بودن را براى  چنين كسانى را كه از منكر منع مىهم .است

 اطالعى از منكر، مرتكب آن شود.مخاطب توضيح دهد، ممكن است مخاطب بدليل بى 
هاى معروف و پسنديده امر و نهى كند، اگر مخاطب حرف او را گوش  با شيوه -6

آمده  صاى كه در سنت رسول اللّه نكند، او را با مژده و بيان ثواب و عذاب، بگونه
نگاه در سخن اندكى خشونت اى مرتب نشد آ گوش كند، اگر نتيجهاست، نصيحت كند تا 

اده شود، اگر اين روش مفيد واقع نشود، منكر را با قدرت دست تغيير دهد و جلو نشان د
 آن را بگيرد، اگر توان اين را ندارد از دولت مردان و از برادران دينى يارى طلبد.

اگر تغيير منكر و جلوگيرى از آن بوسيله دست و زبان برايش خطر دارد يا آبرو و  -7
و ايشان توان صبر در برابر خطرها را ندارد، قلبا منكر را كند  مالش را مواجه با خطر مى

تََط ظ   َن ظ سَ ظ «فرمايد:  مى صاز انجام آن احساس ناراحتى كند، رسول اللّه بد بداند و َظ َ �
 .»فََىَقالظَىه

و وجوب اطاعت از   وجوب ايمان به اصحاب و تجليل از ائمه:  فصل هفدهم
 األمر أولى

اهل بيت و اصحاب رسول اللّه و افضل بودن آنان، از  مسلمان به وجوب تبعيت از
از  صديگران ايمان دارد و اين از معتقدات او است. اصحاب و اهل بيت رسول للّه

هائى  منان بهتر و برتراند ولى به لحاظ رتبه ميان خود آنان، تفاوتديگر مسلمانان و مؤ
ظ تقدم در اسالم و فداكارى وجود دارد. اين تفاوت و علو درجه مبتنى بر تفاوت به لحا

 ، اسالم و مسلمين است.صبراى رسول اللّه
عمر،  ،با توجه به اصل مذكور، افضل و بهترين آنان خلفاء راشدين هستند. ابوبكر

بهشتى بودن آنان  صبعد بقيه عشره مبشره (يعنى ده نفرى كه رسول للّه  عثمان و على
لّه، زبير بن العوام، سعد فاء اربعه، طلحه بن عبدلرا اعالم كرده است) و آنان عبارتند از: خل
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. بعد از وقاص، سعيد بن زيد، ابو عبيده، عامر بن الجراح و عبدالرحمن بن عوف بن ابى
شان توسط رسول اللّه اعالم  عشره مبشره، اهل بدر و بعد از اهل بدر آنانى كه بهشتى بودن

دانها اشاره شده است، مانند: فاطمه گرديده ولى غير از آن ده نفرى هستند كه پيشتر ب
شوند و  بعد كسانى كه به عنوان اهل بيعت رضوان شناخته مى زهراء، حسن و حسين

 بودند. صهزار و چهارصدتن از ياران گرامى رسول اللّه 1400آنان 
آرى تقدير و تجليل از ائمه اسالم، احترام نسبت به آنان و ذكر نام آنان توام با ادب و 

از جمله باور، ايمان و عقيده هر مسلمان است. زيرا ائمه اسالم در واقع ائمه دين  احترام،
و سرمايه هدايت مسلمانان هستند. قاريان قرآن، فقهاء، محدثين و مفسرين قرن دوم و 

نيز جزو سلف صالح اين امت به شمار  رحمهم اهللا سوم يعنى قرن تابعين و تبع تابعين
 آيند. مى

انبردارى از دولت مردانى كه مسلمان هستند، تجليل و تقدير از وجوب اطاعت و فرم
عليه آنان نيز از جمله باور، ايمان و  كاب آنان و حرمت خروج يا بغاوتآنان، جهاد در ر

عقيده هر مسلمان است. روى اين حساب مسلمان رعايت ادب و احترام نسبت به همه 
ند. محبت با اهل بيت و ياران رسول دا اين بزرگان دينى و حكومتى را بر خود الزم مى

 ؟صاللّه
ورزد.  با آنان محبت مى صمسلمان بخاطر محبت و دوستى اللّه و رسول اللّه -1

 دانند. چون خداوند آنان را دوست دارد و آنان نيز خدا را محبوب خود مى
 فرمايد: خداوند مى

وۡ ﴿ ََ   َف فَ
ۡ
ن ٱ ِ� ََأ مۡ  �ٖ بَِقوۡ  َّ ِّبهن ذِّلةٍ  ۥٓ هن َو�نِحّبونَ  �ن

َ
ۡ ٱ َ�َ  أ ؤۡ ل ِعّز�ٍ  ِمَِ�َ من

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ  فِرِ�نَ َ�

ونَ َنَ�ٰ  بِيلِ  ِ�  هِدن ِ ٱ َِ  .]54: ة[المائد ﴾�ِ�ٖ َ�ٓ  َمةَ لَوۡ  َ�َافنونَ  َوَ�  َّ
آورد كه آنان را دوست دارد و آنان نيز او را دوست  در آينده نزديك خداوند كسانى را مى« 

 منان بسيار فروتن و در برابر كفار بسيار قدرتمنداند. بخاطر خشنودى اللّهدارند آنان در برابر مؤ
 .»هراسند گران نمى كنند و از مالمت، مالمت جهاد مى
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باره اصحاب من از خداوند بترسيد. بعد از من آنان را  در«فرمايد:  مى صرسول اكرم
خاطر محبت با من نشانه ايرادات و اشكاالت قرار ندهيد. هر كس با آنان دوستى كند ب

است و هر كس با آنان كينه توزى و بدرفتارى كند، او در واقع با من چنين كرده است. 
هر كس آنان را برنجاند، مرا رنجانده است، هر كس مرا برنجاند خدا را رنجانده است و 

 .»كند هر كس خدا را برنجاند خدا او را مؤاخذه مى
منان، ايمان ساير مؤ صاب رسول اللّهمسلمان به افضل بودن اهل بيت و اصح -2

َ�ِٰجرِ�َن ﴿ دارد. زيرا خداوند در وصف آنان چنين فرموده است: نوَن ِمَن ٱلۡمن ّول
َ
وَن ٱۡ� َوٱلّ�ٰبِقن

م �ِِِۡحَ�ٰنٖ  وهن ََِن ٱّ�َبعن َّ نَصاَِ َوٱ
َ
َ ٱ َوٱۡ� َِ ۡم َجّ�ٰٖت َّ َعّد لَهن

َ
َۡهن َوأ ََ  ْ وا َن ََ ۡم َو َۡهن ََ ن  رِي َ�ۡ  َّ

نَۡ�ٰرن 
َ
َۡتَها ٱۡ� بَدٗ َُ

َ
َ ٓ پيش گامان از «. ]100: التوبة[ ﴾١َ�ٰلَِك ٱۡلَفۡوزن ٱۡلَعِظيمن �ۚ َ�ِٰ�ََِن �ِيَها

مهاجرين و انصار آنانى كه به بهترين وجه از رسول اللّه تبعيت كردند. خداوند از آنان خشنود 
ائى كه زير درختان آنها نهرها جريان است و آنان از او خشنود هستند. خداوند براى آنان باغه

 .»دارد تدارك ديده است. آنان براى هميشه در اين باغها خواهند بود. و اين است پيروزى بزرگ

ه اصحاب من بد و بيراه نگوئيد. زيرا شما اگر باندازه كوه ب«فرمايد:  مى صرسول اللّه
ف آن كه اصحاب من انفاق احد طال در راه اللّه انفاق كنيد، باندازه يك مثقال يا نص

 .»كند كردند، برابرى نمى
 صانسان مسلمان (سنى) معتقد به اين است كه از ميان اصحاب رسول اللّه -3

مطلقا بهتر و افضل از ديگران است و آنانى كه در فضل و برترى نزديك با  ابوبكر
مسلمان  اين باور و عقيده اند از: عمر، عثمان، على هستند عبارت حضرت ابوبكر

ََ َلَال،ِ    سَوظ ُكَظَت «فرمايد:  مى صبرگرفته از دالئل زير است: رسول اكرم
نو
ُ
ُنتوَهِ� َن ظ  

 َّ يَد ََ ََ  َِ
َ
َُ و   َِ َلَال،ِ َ ُظ بَيبَ

َ
ُت   ِظ َ ُو

َ َ
بود كه از ميان امت كسى را به  اگر قرار مى« .»َ

 (بخاري).. »رفيق دينى من است گزيدم ولى او برادر و عنوان دوست برگزينم، ابوبكر را برمى
 صگويد: در زمان حيات رسول اللّه مروى است، مى باز حضرت عمربن عبدللّه

، بعد از وى ، بعد از وى عمرابوبكر صگفتيم بعد از رسول اللّه ما چنين مى
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رسيد و آن را رد نكرد.  صاين سخن به اطالع رسول اللّه و بعد از وى على عثمان
 .(بخارى)
 صفرمايد: بهترين اين امت بعد از پيامبر مروى است، مى ى از حضرت علىروايت

 است، اگر قرار باشد بعد از اينها كسى را نام ببرم عثمان ابوبكر و بعد از وى عمر
 است.
كند. همانطور كه  اعتراف مى صمسلمان به مزايا و مناقب اصحاب رسول اللّه -4

 ،، ابوبكرصآمده است. روزى كه رسول للّه بدرباره مناقب ابوبكر، عمر، و عثمان
فرمود: اى احد  صباالى كوه احد بودند، احد به لرزه درآمد. رسول اللّه عمر و عثمان

آرام باش بر تو يك رسول، يك صديق و دو شهيد ايستاده است. در حديثى ديگر خطاب 

َ «فرمايد:  مى به حضرت على َظ ِّ بََم ََ َن و ُُ َظ تَ
َ
  ََ ِظ َني تَ

َ
ََ َن ظ ُزوَ    َُّ اى « »َََة َمي

درباره حضرت  »على! تو راضى نيستى كه نسبت به من، مانند هارون نسبت به موسى باشى؟؟

ََّةَ «فرمايد:  زهراء مى
ظ
َل �ْ مظ

َ
يَ    ََ َ ُة ُ ََ َمُة َم،ّ ََ درباره  .»فاطمه سردار بانوان بهشت است« »فَي

إ «فرمايد:  مى زبير بن عوام َّ
َو ََُكو نَ ّو�مَ ال َِ ُِ بُ  �َ َّ َدَو�َّّى �سزل ّ�ي َِ َّ همانا هر « » َدَو�

پيامبرى پيروان مخلص و دوستان با وفائى دارد و شخص مخلص و دوست با وفاى من زبيربن 

َدىو مي فَإَّ ظ «فرمايد:  مى بم حسن و حسيندرباره حضرت اما. »عوام است
َ
�سالو    

َدىلُ َمي
ُ
 .»حسين را مورد محبت خود قرار بده، آنان محبوب من هستند پروردگارا! حسن و« » 

ََحٌ «فرمايد:  مى بدرباره عبداللّه بن عمر ي ََ َُّجٌل   ِّ � ََ َّ َ�ىظ همانا عبداللّه مرد « »الَ

تو برادر و دوست « » نَت  ُلونَي ََزوَالنَي«فرمايد:  درباره زيد بن حارثه مى .»اى است شايسته

ََُلالَُ  «فرمايد:  طالب مى ربن ابىره جعفدربا .»ما هستى ىَ ظَت َلالظَ   تو در سيرت و « » دظ

َِ «فرمايد:  درباره بالل بن رباح مى .»صورت مشابه من هستى ىو  ََ ََ بََ� ضَ الَ، ِظ ِظُت ُدّى َ� َمَم
َّةَ  َ
ظ
درباره سالم موالى حذيفه، عبدللّه . »صداى راه رفتن پاهاى تو را در بهشت شنيدم« »�ْ

. »رآن را از اين چهار نفر بياموزيدق«فرمايد:  عود، ابى بن كعب و معاذ بن جبل مىبن مس
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نان، فضل و برترى عايشه در برابر ساير ز«فرمايد:  درباره حضرت عايشه، ام المومنين مى
است در برابر ساير  )ثريد: نان كه با خورش آميخته شودمانند فضيلت و برترى ثريد، (

اگر انصار بسوى يك وادى يا دره بروند، من از آن « فرمايد: نصار مى. درباره ا»ها خوردنى
فرمايد:  . و مى»بودم وادى يا دره خواهم رفت. اگر هجرت نبود من نيز فردى از انصار مى

فرمايد:  مى »مگر منافقانكنند  آنها دشمنى نمىمنان و با كنند مگر مؤ با انصار محبت نمى«
توزى  كند، هر كس با انصار كينه حبت مىاوند با وى مهر كس با انصار محبت كند، خد«

موت  عرش الهى بخاطر«فرمايد:  . درباره سعد بن معاذ مى»كند، مبغوض خداوند است
او و يكى «. درباره اسيد بن خضير آمده است كه: »سعد بن معاذ به لرزه در آمده است

بسيار تاريك بود بودند. شب  صدر خانه رسول اللّه صديگر از اصحاب رسول اللّه
وقتى آن دو از خانه رسول اللّه بيرون شدند، روشنى در جلو خود ديدند و در پرتو آن راه 

. در باره ابى بن »وقتى از هم جدا شدند آن روشنى نيز به دو نصف تقسيم شدرفتند.  مى
براى تو تالوت كنم. ابى  را »بينه«خداوند به من امر كرده تا سوره «فرمايد:  كعب مى

فرمود: آرى! ابى بن كعب از فرط  صگفت: خداوند از من نام برده است؟ رسول اللّه
شمشيرى است از شمشيرهاى «فرمايد:  . درباره خالدبن وليد مى»يه افتادخوشى به گر
اين فرزند من سيدى است، ممكن «فرمايد:  . درباره حضرت حسن مى»برهنه خداوند

از مسلمانان صلح و آشتى بر  له او ميان دو فريقاست در آينده بسيار نزديك خداوند بوسي
امت   هر امت امين و امانتدارى دارد، امين«فرمايد:  ، درباره ابوعبيده مى»قرار خواهد كرد

 ).بخارى( .»من ابوعبيده بن جراح است
هاى اصحاب و اهل بيت رسول  هر مسلمان از ذكر و پخش خطاها و لغزش -5
است، سكوت  و مشاجراتى كه ميان آنان رخ دادهره اختالف كند و دربا اجتناب مى صاللّه

به اصحاب من بد نگوئيد و از «د: فرماي مى صدهد، رسول اكرم را بر سخن ترجيح مى
مرا نشانه قرار ندهيد، هر كس آنان را  بعد از من اصحاب«فرمايد:  مى »آنان بدگوئى نكنيد

مورد موآخذه خداوند قرار خواهد ارد، را آزرده است، هر كس خدا را بيازآزار دهد، م
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 .»گرفت
ايمان دارد، و آنان را پاك و  صمطهرات رسول اللّه هر مسلمان به احترام ازواج -6

داند و بر اين باور است كه بهترين و  مى صداند، آنان را مورد پسند رسول اللّه عفيفه مى
هستند و  ترين آنان حضرت خديجه بنت خويلد و عايشه دختر حضرت ابوبكر افضل

ّ ٱ﴿فرمايد:  قرآن مى اين عقيده مسلمان از قرآن و سنت نشأت گرفته است، ِِ وۡ  �ّ
َ
 َ�ٰ أ

 ِ  ٱب
ۡ ؤۡ ل ِهۡمۖ  ِمنۡ  ِمَِ�َ من َِ نفن

َ
زۡ  أ

َ
هن َ�ٰ َوأ ّمَ�ٰ  ۥٓ جن

ن
مۡ أ پيامبر در حق مؤمنان از خود آنان «. ]6[األحزاب:  ﴾تنهن

 .»تر است و همسران گرامى او مادر مؤمنان هستند نزديك

  :احترام ائمه دين و سلف صالح
ورزد، بر آنان  و محدثان محبت مى ءانسان مسلمان با پيشوايان دين، قاريان، فقها -1

كند، به بزرگى و مجد آنان اعتراف دارد، زيرا  ترحم دارد، در حق آنان دعاى مغفرت مى
 در كالم خداوند درباره آنان چنين آمده است:

ََِن ٱّ�َبعنوهنم﴿ َّ َ ٱ �ِِِۡحَ�ٰنٖ  َوٱ َِ َۡهن َّ ََ واْ  َن ََ ۡم َو َۡهن ََ ن   .]100: التوبة[ ﴾َّ
پيروى كردند، خداوند از آنان خشنود است و آنان  صآنانى كه بوجه احسن از رسول اللّه«

 .»نيز از خدا رضايت دارند

بهترين شما كسانى هستند كه در زمان «از ائمه دين چنين ياد شده است،  در حديث
اصحاب من نزديك هستند بعد آنانى كه با اصحاب،  دارند، بعد آنانى كه با من وجود

اغلب قاريان، محدثان و فقها كسانى بودند كه  ).و مسلم . (بخارى»اند اصحاب من نزديك
ى و فضيلت سه قرن اول گواهى درباره برتر صاند، رسول اللّه در سه قرن اول زيسته

كنند،  سابقين و پيشگامان اسالم، دعاى مغفرت مىاست، خداوند كسانى را كه براى  داده
 فرمايد: ستوده است، مى

ََا﴿ َّ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ ََ ََاَ� ِ َِنَ ٱ ن ونَا َّ َبقن َِ  ِ پروردگارا! ما را و « .]10[الحشر:  ﴾نِ ََ�ٰ ۡ�ِ ٱب
 .»برادران ما را كه در اسالم پيشگام بودند، مغفرت بفرما
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كند، از آنان غيبت و بدگوئى  را همواره به خوبى ياد مىانسان مسلمان ائمه دين  -2
كند و نه توسط فكر و انديشه آنان  كند، نه بوسيله حرف و سخن از آنان بدگوئى مى نمى

اند از اينجهت، به خوبى و  داند كه آنان مجتهد و مخلص بوده داند، مسلمان مى را بد مى
اند ترجيح  ديدگاه كسانى كه بعد از آنان زيسته كند، ديدگاه آنان را از احترام از آنان ياد مى

كند، مگر وقتى كه گفته آنان معارض با گفته رسول  دهد، قول و گفته آنان را ترك نمى مى
 يا معارض با گفته صحابه باشد. صاللّه

مسلمان براين باور است، آنچه را از مسائل فقه دين و شريعت كه ائمه اربعه:  -3
اند، بر گرفته از كتاب اللّه و  ابوحنيفه تدوين كرده و روا داشته مالك، احمد و شافعى و

ز اشارات و هاى آنان از ظاهر نصوص يا ا سنت رسول اللّه هستند، تمام فتاوى و گفته
 باشند. داللت نصوص مى

هر مسلمان بر اين باور است كه پيروى از مسائل دينى كه ائمه بزرگ و علماء دين  -4
شود تا مادام كه  و عمل كردن به آنها عمل بشريعت مطهره تلقى مى اند، جايز است گفته

معارض با نص صريح قرآن و سنت نباشد و هر كه سخنش معارض با قرآن و سنت 
است، هر كسى كه باشد و هر جايگاهى كه داشته باشد، سخنش در برابر قرآن و سنت 

 فرمايد: مردود است. خداوند مى

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � ْ ءَ  َّ َنوا ْ  َ�  اَم وا ُن ِ ٱ َََديِ  َ�ۡ�َ  �نَقّدِ وِ�ِ  َّ ِن ََ اى مؤمنان در « .]1[الحجرات:  ﴾ۦَو

 .»ديندارى از خداوند و رسولش پا را فراتر نگذاريد
 فرمايد: و مى

﴿ ٓ ٰ  َوَما من َءاتَٮ ولن ٱ �ن ِن وهن  لّر ذن َن ٰ  َوَما فَ مۡ َََهٮ َۡ  �ن ْ ٱفَ  هن ََ وا آنچه را كه «. ]7[الحشر:  ﴾نَتهن
 .»كند، دورى جوئيد كند اطاعت كنيد و از آنچه كه شما را منع مى به شما امر مى صمبرپيا

 فرمايد: مى

ؤۡ  َ�نَ  َوَما﴿ ؤۡ  َوَ�  ِمنٖ لِمن ن ٱ قََ�  َِِذا ِمََةٍ ُن ن  َّ و�ن ِن ََ ُۡ  ۥٓ َو
َ
ن ًراأ

َ
ونَ  أ من  ََ�ن  مِنۡ  َ�َةن ۡ�ِ ٱ لَهن

 ُۡ
َ
او قضاوتى كرده باشند، هيچ مرد مسلمان و  هرگاه خداوند و رسول« .]36[األحزاب:  ﴾رِهِمۡ أ
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 .»زن مسلمانى در برابر آن اختيارى ندارد
ايم،  را نداده انجام دهد كه ما دستور انجام آنهر كس عملى را « فرمايد: رسول اللّه مى

 .»مردود است
اند و جائز الخطا  انسان مسلمان عقيده دارد كه ائمه و بزرگان دين بشر بوده -5
هر كدام از آنان ممكن است در برخى مسائل خطا كنند اما اين خطاء قصدى و  اند، بوده

عمدى نبوده بلكه از سهو نسيان و عدم احاطه نشأت گرفته است، مسلمان نسبت به راى 
دهد، بلكه در عمل از آراى يكى از ائمه  كسى (جز پيامبر خدا) تعصب نشان نمى

كند مگر در صورتى كه متعارض با قرآن و  ىكند راى ديگران را رد نم مجتهدين پيروى مى
 سنت باشد.

انسان مسلمان ائمه را بخاطر اينكه در برخى مسائل فرعى با يكديگر اختالف نظر  -6
داند، و در جايى  داند و اختالف آنان را ناشى از جهل و تعصب نمى اند، معذور مى داشته

 انديشد: مىكه سخن يكى از آنان مخالف با حديث صحيح باشد اينطور 
 شايد حديث مورد نظر به ايشان نرسيده باشد. -1
يا شايد اين حديث در نظرش منسوخ شده يا حديثى ديگر معارض آن بوده و  -2

ايشان حديث ديگر را به دالئلى كه در نظر او معتبر هستند، ترجيح داده است يا اينكه از 
و مسلم است كه اختالف اين حديث برداشتى متفاوت از برداشت ديگران داشته است 

برداشت درباره مفهوم و مدلول الفاظ بسيار محتمل است و هر مجتهد الفاظ را طبق درك 

وۡ ﴿ :عنوان مثال: امام شافعى؛ از آيهكند، ب و فهم ويژه خودش بر معنائى حمل مى
َ
َۡ َ�ٰ  أ  تنمن َم

ٓ ٱ ا ََ ِ مس «است و مس بوسيله دست را، يعنى دست زدن را فهيمده . ]43[النساء:  ﴾ءَ لنّ

 داند و ديگران الفاظ مذكور دست زدن به زن را موجب نقض وضوء مى يعنى». مرأةـال

وۡ ﴿
َ
َۡ َ�ٰ  أ ٓ ٱ تنمن َم ا ََ ِ را حمل بر جماع نمودند و دست زدن به زن را ناقض  .]43[النساء:  ﴾ءَ لّن

داند كه همراه با حصول  دانند بلكه دست زدن را در صورتى ناقض وضوء مى وضو نمى
 شد.لذت با
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ها بگويند: چرا امام شافعى؛ بخاطر وحدت و ازبين رفتن اختالف  ممكن است بعضى
 نشينى نكرده است؟ از موضع خود عقب

جواب: قطعا براى او چنين چيزى جايز نخواهد بود كه مطلبى را فهيمده و در آن هيچ 
رده و اى ندارد، صرفا بخاطر موافقت با راى ديگران از موضع خود عقب نشينى ك دغدغه

ترين گناهان محسوب  در نتيجه از قول مردم تبعيت كند، چنين عملى نزد اللّه از بزرگ
بود، آنگاه  گردد، البته اگر برداشت و قرأت او معارض با نص صريح قرآن يا سنت مى مى

كرد،  كرد و برداشت خود از مفهوم و مدلول لفظ را رها مى بايستى به نص صريح عمل مى
صريح و ظاهر نيست، اگر داللت لفظ بر معنى و مفهومى كه او بر چون برداشت، نص 

 كردند. بود، هرگز ديگران باوى اختالف پيدا نمى داشت كرده است، قطعى مى

  :حرف شنوى از دولت مردان مسلمان
و حكام مسلمان است، انسان مسلمان معتقد به وجوب اطاعت از دولت مردان  -1

 بدليل اينكه:
 آمده است: نساءه سور 59در آيه  -1

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َنوٓ  َّ ْ َءاَم ْ  ا وا ِطيعن

َ
َ ٱ أ َّ  ْ وا ِطيعن

َ
وَل ٱ َوأ ِن ْوِ�  لّر

ن
 ٱ َوأ

َ
مۡ  رِ ُۡ ۡ�  .]59[النساء:  ﴾ِمَ�ن

 .»اى مؤمنان از خداوند و رسولش و دولت مردانى كه مسلمان هستند پيروى كنيد«

ولو اينكه امير شما يك غالم  بشنويد و اطاعت كنيد«فرمايد:  مى صرسول اكرم -2
 .»اش باندازه دانه كشمش است، باشد حبشى كه كله

هر كس از من پيروى كند از خداوند اطاعت كرده است «در حديثى ديگر آمده است: 
و هر كس از امير و حاكم من اطاعت كند، از من اطاعت كرده است، هر كس از امير من 

 .»تنافرمانى كند از من نافرمانى كرده اس
او،  صالبته انسان مسلمان پيروى از دولت مردان را در نافرمانى از خداوند و رسول

ان مقدم است، داند، زيرا خشنود ساختن خداوند از خشنود ساختن دولت مرد جايز نمى
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َََك َ�عۡ  َوَ� ﴿فرمايد:  خداوند مى وٖف َمعۡ  ِ�  ِصي در هيچ كار نيكى تو را « .]12: الـممتحنة[ ﴾رن

َى  « :در حديث آمده است، »ندمعصيت نكن ُِ َِ َنِ يَعُة  همانا طاعت « ).بخارى( ،»الَنومي �َطو

َ  «در حديثى ديگر آمده است: ، »و پيروى در كارهاى نيك و معروف است الُو
يَعَة سََمهظ ََ َال 

ََِ ،ََة �َِي َُ ِظ ظ َن َِ « ،»از هيچ مخلوقى در نافرمانى خداوند اطاعت نشود« »َِ يَعَة  ََ َال  ََ

َّ نَ  ،َة � َُ فرمايد:  در روايتى ديگر مى. »طاعت در نافرمانى اللّه هيچگونه مجوزى ندارد« »ِظ
مسلمان مادام كه مامور به انجام گناه نشود از دولت مردان بايد اطاعت كند، دوست «

داشته باشد يا دوست نداشته باشد اما در صورت مامور شدن به انجام گناه حرف شنوى 
 ).متفق عليه( .»ايز نيستاز دولت مردان ج

داند،  مسلمان بغاوت عليه حكام مسلمان و اعالم نافرمانى از آنان را حرام مى انسان -2
زيرا بغاوت و اعالم مخالفت و شورانيدن مردم عليه دولت مردان ناجايز است. رسول 

َِ «فرمايد:  مى صاللّه َن
َ
ََِ  َن     َك

ظ فَإَنوُه َن ظ   َن ظ َِ
ُظ �ً َنيَت  َدىًِي فَالظ، ِظ ََ َد طي

الظ َل َ  َنَ  �س َِ َل

هر كس از حاكم و سلطان چيز ناپسندى را مشاهده كرد، بايد صبر كند، هر « »َن،ظتًَة َجيَمَالّ،ةً 
 .»كس به مقياس يك وجب از اطاعت حاكم مسلمان بيرون رود به مرگ جاهلى خواهد مرد

َل «فرمايد:  و مى ََ  مينَُه � الظطي َل ََ �س َمي
َ
هر كس موجب اهانت سلطان شود، « »َن ظ  

 ).حسن :قال(ترمذى و .»كند خداوند او را اهانت مى
بايد براى حكام و دولت مردان مؤمن و مسلمان دعا كند، دعاى خير و  مسلمان -3

ها و خطاها، زيرا صالح امت در صالح  سالمتى، دعاى توفيق و دعاى نجات از بدى
لت مردان نهفته است، مسلمان بايد حكام و دولت دولت مردان و فساد امت در فساد دو

 مردان را نصيحت كند، البته نصيحت در قالب حفظ احترام و مالحظه مقام و رتبه ايشان.

ُُِمَالَه « فرمايد: مى صپيامبر اسالم َ َََكتَيبََه َس ََ  َّ ح قَيَله َ َيه سََم ظ ضُ  �َوُ،َكُةَ قُالَظ ُو �

 ََ  َ ظُمََالَم�ظ َََمَة �س
َ
ََ ّنَتَ  ظ ََ دين، يعنى خير خواهى و نصيحت، پرسيدند: در مورد چه « »ََ

كسانى؟ فرمود: براى خداوند، براى كتاب خداوند و براى پيامبر او و براى دولت مردان و توده 
 ).مسلم( .»مردم
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مسلمان واجب است كه به حمايت از دولت مردان و دولت اسالمى جهاد كند،  بر -4
اند، ولو اينكه آنان فاسق و مرتكب حرام باشند، البته حرامى كه در شت سر آنان نماز خوپ

در پاسخ به جواب شخصى كه درباره پيروى از  صحد كفر نرسيده باشد، رسول اللّه

ّالظتُ ظ «حكام سوال كرد، فرمود:  ُُ ُُ ظ َني  َََعالَ،ظ ّالُو�  ُُ و� فَإَّ�َمي َعالَ،ظَ  ظ َني  ُِ ، ََ
َ
 ََ و�  ُِ َم  »�مظ

هاى خود هستند و شما مسئول  اطاعت كنيد، آنان (حكام) پاسخگوى مسئوليتبشنويد و «
 .»امورى هستيد كه به شما محول شده است

بيعت كرديم تا در هر  صگويد: به دست رسول اللّه حضرت عباده بن صامت مى
األمر  ايم كه با حكام و أولى وعده داده صشرايط از وى پيروى كنيم و به رسول اللّه

 كنيم، مگر زمانى كه حكام دستور كفر صريح را داده باشند.اختالف ن





 
 

 

  آداب:  باب دوم

 آداب نيت:  فصل اول
مسلمان نسبت به اهميت نيت در تمام امور دينى و دنيوى ايمان دارد. تمام اعمال در 

شود. صحت و سقم، قوت  گيرند و بر حسب نيت به آنها پاداش داده مى اثر نيت شكل مى
نوط به نيت است. عقيده مسلمان داير بر اينكه نيت براى تمام اعمال و ضعف اعمال م

 ضرورى است، مستفاد از دالئل زير است:

1- ﴿ ٓ وٓ  َوَما ُِرن
ن
ْ أ َعۡ  ِِّ�  ا َِ ْ وا َ ٱ بندن َّ  ۡ  .]5: البينة[ ﴾ّ�َِنَ ٱ َ�ن  لِِص�َ �ن

 .»به آنان امر نشده جز اينكه خداوند را با اخالص دعوت كنند«

ٓ  قنۡل ﴿ -2 ُِرۡ  ِِّ�ِ
ن
نۡ  تن أ

َ
َۡ  أ

َ
َ ٱ بندَ أ َّ  ۡ  .]11[الزمر:  ﴾١ ّ�َِنَ ٱ ّ�ن  الِٗص �ن

 .»اى پيامبر) بگو: به من امر شده تا خدا را با اخالص عبادت كنم«(

فرمايد: همانا پاداش اعمال به  در حديث درباره نيت نيز سخن گفته شده است. مى
 ).متفق عليه( ه او نيت كرده است.و براى انسان هست آنچه ك نيت بستگى دارد

 فرمايد: و مى

ُِ الَل« ُم
َِ�وَمي َ�َظ ََ ُُ ظ  ََ َو� زظ

َ
 ََ ُ� ظ  َّ َو

َُ  
َ
ُِ الل َّ َالَ�َظُم َو � ُُ ظ   الَ ََ َمي �ظ

َ
 ََ ُُ ظ  متفق (» قُالُولَ

 عليه).
بيند (يعنى مالك  هاى شما را مى كند بلكه اعمال و دل تان نگاه نمى خداوند به سر و صورت«
 .»تان هستند) لت و برترى نزد اللّه ظاهر و صورت شما نيست بلكه نيت قلبى و اعمالفضي

ها است زيرا نيت است كه انسان را بر  ها، نگاه كردن به نيت منظور از نگاه كردن به دل

ََ «فرمايد:  مى صدارد. رسول اللّه عمل وا مى ُ َد
َ
َمالظَ ي ُكَتىَتظ َ ِظ سَ ظ َ� ََ ََة   ََ َ َِ  »ََةٌ َن  َمّ  

هر كس قصد انجام عمل نيكى كند و موفق به انجام آن نشود، نيكى در نامه اعمالش ثبت «
 .»گردد مى
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گردد و در برابر آن ثواب  آرى به محض قصد و نيت پاك، عمل پاك و شايسته مى
رسد و لو اينكه موفق به عمل نشود. اين اجر و پاداش مسلما بيانگر ارزش و اهميت  مى

مردم به چهار دسته تقسيم «ديثى درباره ارزش و اهميت نيت آمده است: نيت است. در ح
 شوند:  مى

شخصى كه خداوند باو علم و مال داده است، او بر اساس علم خود از ثروت و  -1
 كند. ش را در راه اللّه انفاق مىكند و مطابق با علم خود، ثروت مالش استفاده مى

 گويد: اگر خداوند به من دارد ولى مىشخص ديگرى كه اين علم و ثروت را ن -2
هر دو در اجر و  كردم. اين است، من نيز مانند او عمل مى داد. آنطور كه به فالنى داده مى

 پاداش با هم برابراند.
كسى كه خداوند باو مال داده اما علم نداده است. او مالش را در راه غير مشروع  -3

داد، همانطور كه به فالنى  داوند به من مال مىگويد: اگر خ كند، شخصى ديگر مى انفاق مى
كردم. اين هر دو در گناه  هاى نامشروع خرج مى داده است، من نيز مانند او مالم را در راه

اند. (ابن ماجه). آرى، كسى كه نيت عمل صالح را كرده است، باو اجر و  برابر و شريك
عمل بد باو  رده باشد، پاداششود و كسى كه نيت عمل بد را ك ثواب عمل صالح داده مى

 شود. مالك اين اجر و ثواب، عذاب و عقاب نيت است. داده مى
در زمانى كه در تبوك بود، فرمود:  صدر حديثى ديگر آمده است: رسول اكرم

اند، هر چند كه آنان در مدينه  در مدينه هستند كه در ثواب جهاد با ما شريك كسانى«
كنيم و هيچ زحمت و  كنيم، هيچ مالى را انفاق نمى ى نمىاند. ما هيچ مسافتى را ط نشسته

اند. ولو  شويم مگر اينكه آنان در اجر و ثواب يكسان با ما شريك مشكلى را متحمل نمى
آنان «. سوال شد چگونه چنين چيزى ممكن است؟ فرمود: »اينكه آنان در مدينه هستند

ودند نتوانستند شركت كنند ولى نيت شركت در جهاد را داشتند اما بدليل اينكه معذور ب
 . (ابوداود و بخارى).»شان شريك اجر هستند بخاطر نيت پاك

آرى، صفا و پاكى نيت است كه شخص غير مجاهد و نمازى را در اجر و ثواب برابر 
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 وقتى مسلمانان«ديگر در اين باره آمده است: مجاهد و نمازى قرار داده است در حديثى 
آور شوند، قاتل و مقتول هر دو در دوزخ هستند،  ديگر حملهبا شمشير و اسلحه بر يك
رود؟ فرمود:  قاتل آرى ولى مقتول به چه گناهى به دوزخ مىسوال شد يا رسول اللّه، 

، مقتول را كه اگر قصد . آرى، نيت فاسد»اش را كرده است چون او نيت كشتن برادر دينى
برد و او را در رديف قاتل قرار  مى رفت، به دوزخ كرد به بهشت مى كشتن برادرش را نمى

دهد. در حديثى ديگر آمده است: هر كس نكاح كند و قصد پرداخت مهريه را ندارد،  مى
گردد و هر كس پولى را قرض كند و نيت باز پرداخت آن را نداشته  زانى محسوب مى

 آيد. باشد، سارق و دزد بحساب مى
حرام و جايز را ممنوع قرار  اح رابينيم كه نيت بد و قصد فاسد چگونه مب آرى مى

 است. داده
كنند. اينجا است كه مسلمان  همه اينها، اعتقاد مسلمان نسبت به اهميت نيت تقويت مى

كند و تمام سعى و تالشش را بخرج  ريزى مى تمام اعمالش را بر اساس نيت پاك پى
يت، روح و پايه اعمال دهد تا هيچ عملى را بدون نيت يا با نيت بد، انجام ندهد. زيرا ن مى

است، صحت و فساد اعمال بطور كامل منوط به صحت و فساد نيت است، عمل، اگر 
 گردد. گر و مغضوب محسوب مى بدون نيت انجام گيرد، صاحب آن رياكار، حيله

تمام سعى و تالشش  كند و مسلمان تمام اعمالش را بر اساس نيت پاك پى ريزى مى
را بدون نيت يا با نيت بد، انجام ندهد. زيرا نيت، روح و  دهد تا هيچ عملى را بخرج مى

پايه اعمال است، صحت و فساد اعمال بطور كامل منوط به صحت و فساد نيت است، 
گر و مغضوب محسوب  عمل، اگر بدون نيت انجام گيرد، صاحب آن ريا كار، حيله

 گردد. مى
ل و باعتبار استمرار، شرط آرى! مسلمان بر اين باور است كه نيت در ابتدا ركن اعما

اعمال است، اين اعتقاد را نيز دارد كه نيت فقط تلفظ اين الفاظ (بارالها چنين نيت 
عبارت است از  ،ام) نيت و نه نيت تنها سخن گفتن با خود است، بلكه نيت درست كرده
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تمايل و گرايش قلب بسوى عمل و براى هدف صحيحى، مانند دفع مضرت يا جلب 
زمان حال يا در زمان آينده، و به تعبيرى ديگر نيت عبارت است از: اراده براى منفعت، در 

 انجام كارى بمنظور خشنودى خداوند و امتثال از فرمان وى.
يده است كه تنها عمل مباح، بوسيله نيت تبديل به وقتى مسلمان بر اين باور و ع

شند تبديل به معصيت و شود و اجر دارد و اينكه: اعمال هرگاه منهاى نيت با طاعت مى
انديشد كه كارگناه و خالف شرع در اثر نيت پاك،  شوند، چنين نمى موجب عذاب مى

در نتيجه، اگر كسى  -خير-يت حسنه در آن تاثير مثبت دارد شود يا ن تبديل به طاعت مى
كند، او در واقع خدا را نافرمانى كرده است،  بخاطر خشنودى ديگران، از كسى غيبت مى

سنه كه همانا خشنودى ديگران است، سودى براى او ندارد، كسى كه با مال حرام نيت ح
برد، كسى كه در مجالس و محافل رقص و سرور، حاضر  سازد، اجر نمى مسجد مى

خرد و منظورش تقويت و تائيد پروژهاى خيريه است يا  هاى قمار را مى شود يا كارت مى
اقع خداوند را معصيت كرده، و گناه كار هدفش كمك به جهاد و مجاهدين است، او در و

رسد، كسى كه روى قبور و مزار صالحان و نيكان گنبد  است. هيچ اجرى به وى نمى
كند، او  الحان بنام آنان نذر مىكند، يا به قصد محبت ص سازد، براى آنان حيوان ذبح مى مى

ثواب گناه به او  گونه اعمال بجاى افرمانى كرده است و در برابر اينواقع خدا را ن رد
رسد ولو اينكه نيتش پاك باشد، همانطور كه خودش معتقد است. زيرا كه جز اعمال  مى

تواند بدليل نيت صالحه، تبديل به طاعت شود، اعمال حرام به  مباح عملى ديگرى نمى
 شوند. هيچ وجه تبديل به طاعت نمى

 آداب عبادت و بندگى خداوند:  فصل دوم
هائى كه از زمان بسته  هاى بيشمار الهى است. نعمت به نعمت مسلمان همواره نگاهش

 شتابد، شامل حال او اش در رحم مادر، تا زمانى كه به ديدار پروردگارش مى شدن نطفه
انديشد، خدايش را در برابر اين  ها مى من به اين نعمتباشند. وقتى مسلمان و بنده مؤ مى

يد. و با جوارح و اعضاى خود او را بندگى گو ستايد و ثنا مى ها بوسيله زبان مى نعمت
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دهنده ادب و احترام از جانب بنده نسبت به پروردگارش است،  كند. اين در واقع نشان مى
زيرا: ناسپاسى و كفران نعمت منعم هيچگونه ارتباط و پيوندى با ادب و احترام ندارد. 

در شان او است. زيرا  احترامى ادبى و بى هاى الهى مترادف با بى انكار احسان و نعمت
 فرمايد: خداوند مى

م َوَما﴿ ِعۡ  ّمِن بِ�ن ِ ٱ فَِمنَ  َمةٖ َّ هاى شما از جانب پروردگار  تمام نعمت« .]53[النحل:  ﴾َّ
 .»هستند

ْ  �ن﴿ ّدوا ِ ٱ َمةَ نِعۡ  َ�عن َّ  �َ  ۡ ٓ ُن وَها  .]18[النحل:  ﴾صن
 .»هاى خداوند قابل شمارش نيستند نعمت«

وِ�ٓ ذۡ ٱفَ ﴿ رن ذۡ  ُن
َ
رۡ أ مۡ ُن ْ شۡ ٱوَ  �ن وا رن ونِ تَ�ۡ  َوَ�  ِ�  كن رن مرا ياد كنيد تا من « .]152: ة[البقر ﴾١ فن

 .»هاى من سپاسگذارى كنيد و كفران نعمت نكنيد در فكر شما باشم و از نعمت
باشد، لذا قلبش  داند كه خداوند در حق او دانا و آگاه از تمام احوال او مى مسلمان مى

و روانش پر از احساس وقار و عظمت براى خداوند است. در نتيجه پر از خوف و روح 
كند. و سرپيچى از دستورات  كشد و از مخالفت با وى حيا مى از نافرمانى او خجالت مى

داند. اين رفتار در واقع نوعى ادب و احترام از جانب بنده  شرمى مى او را موجب بى
رمان آقا هيچگونه ادب و احترامى باشد. زيرا سرپيچى از ف نسبت به پروردگارش مى

ادبى در حق آقا و موال است كه:  احترامى و بى گردد. اين نيز از جمله بى محسوب نمى
آور  بنده و غالم در حضور موال مرتكب اعمالى بشود كه از نظر موال و آقا قبيح و شرم

 فرمايد: هستند. خداوند مى

مۡ  ّما﴿ ونَ تَرۡ  َ�  لَ�ن ِ  جن ّ َِ  َٗ مۡ  َوقَدۡ  ١ �َوقَا طۡ  َخلََق�ن
َ
اأ ًَ چه شده « .]14-13[نوح:  ﴾١ َوا

هاى مختلف و  كنيد، حال آنكه او شما را به گونه شما را كه عظمت و وقار خدا را رعايت نمى
 .»متعددى آفريده است

ن ٱوَ ﴿ ونَ  َما لَمن َ�عۡ  َّ نِ�ّ َنونَ �نعۡ  َوَما � را  خداون پيدا و پنهان شما« .]19[النحل:  ﴾١ لِ
 .»داند مى
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ونن  َوَما﴿   ِ�  تَ�ن
ۡ
ْ َ�تۡ  َوَما نٖ َشأ َۡ  لنوا َملٍ  ِمنۡ  َملنونَ َ�عۡ  َوَ�  َءانٖ قنرۡ  ِمن هن ِم َّا ِِّ�  ََ مۡ َعلَيۡ  ُن  �ن

وًدا هن ونَ  ِِذۡ  شن ُن َ�عۡ  َوَما �ِيهِ�  تنفِيضن ََِّك  َعن زن �ٖ  َقالِ ّمِثۡ  ِمن َّ َّ  ٱ ِ�  ذَ
َ
ٓ ٱ ِ�  َوَ�  ِض �ۡ� َما َّ  َوَ�ٓ  ءِ ل

ۡص 
َ
ٰ  ِمن َغرَ أ �ۡ  َوَ�ٓ  لَِك َ�

َ
 .]61[يونس:  ﴾٦ ّمبِ�ٍ  بٖ َُِ�ٰ  ِ�  ِِّ�  َ�َ أ

خوانى و هيچ كارى  ] او هيچ [آياتى از] قرآن را نمى و در هيچ كارى نيستى و از [سوى«
اى در زمين و در  آييد، بر شما گواهيم و هموزن ذره كنيد مگر آنكه چون در آن [كار] در مى نمى

تر از آن مگر آنكه در  تر از آن و نه بزرگ ماند. و نه كوچك از پروردگارت پوشيده نمى آسمان
 .»] است كتابى روشن [نوشته شده

انديشد كه او بر من قدرت دارد و من در كنترل او  مسلمان درباره خداوند چنين مى
او را ندارم.  هستم. او بر من اختيار تام دارد و من هيچ جاى فرار، جاى پناه، سواى دربار

اندازد و تمام امورش را به او  كند و خود را در جلوى او مى لذا مسلمان بسوى او فرار مى
كند، اين نوعى ادب و احترام از جانب بنده، نسبت به  سپارد و بروى توكل مى مى

توان از وى پنهان ماند، و اعتماد بر  پروردگارش است. زيرا گريز و فرار از كسى كه نمى
ه ناتوان است و اتكا بر كسى كه توان برگرداندن از نافرمانى و متوجه كردن به كسى ك

 فرمايد: اطاعت را ندارد، هيچ گونه ربط و پيوندى با ادب و احترام ندارد. خداوند مى

وَ  ِِّ�  بّةٍ َدآ ِمن ّما﴿ ۢ  هن ٓ  َءاِخذن ََاِصَيتَِها ِ  .]56[هود:  ﴾ب
 .»تندتمام موجودات جهنده در اختيار او هس«

ْ فَفِّروٓ ﴿ ِۖ ٱ َِِ�  ا م ِِّ�ِ  َّ َۡ  لَ�ن فرار كنيد بسوى اللّه، من «. ]50[الذاريات:  ﴾٥ ّمبِ�ٞ  نَِذَرٞ  هن ّمِ
 .»از جانب اللّه بسوى شما بيم دهنده هستم

ِ ٱ َوَ�َ ﴿ نوٓ  َّ َّ ْ َ�َتَو َتنم ِِن ا ه هستيد اگر مؤمن بمعنى واقعى كلم«. ]23: ة[المائد ﴾ِمَِ�َ ّمؤۡ  ُن

 .»بر خدا توكل كنيد
انديشد و  كند و مى هاى فراگير او نگاه مى مسلمان همواره به الطاف الهى و رحمت

مندى بيشتر، از الطاف او را دارد، لذا با تضرع و دعاى خالصانه متوجه ذات  توقع بهره
زديك هاى نيكو و اعمال شايسته توسل جسته، خود را به او ن شود و با سخن يگانه او مى
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باشد، زيرا  كند. اين نوعى ادب و احترام از جانب بنده نسبت به موال و آقايش مى مى
هاى فراگير خداوند هيچگونه ربطى با ادب و احترام ندارد. هم  نااميدى از مزيد رحمت

چنين ياس و نااميدى از احسان خداوند كه شامل حال تمام مخلوقات است و از الطافى 
 فرمايد: ده است، ربطى با ادب و احترام ندارد. خداوند مىكه عالم را نظم بخشي

َعۡت  َِ َوََۡ�َ ﴿ ِِ ّ  َو  .]156[األعراف:  ﴾ءٖ َ�ۡ  �ن
 .»رحمت من تمام چيزها را فرا گرفته است«

ن ٱ﴿ َّ  ۢ ِ  لَِطيفن  .]19[الشوري:  ﴾ۦبِعَِبادِه
 .»خداوند در حق بندگانش مهربان است«

َۡ  َوَ� ﴿ ْ ْ  َٔ تَا وا وۡ  ِمن َن ِ ٱ حِ َّ  .]87[يوسف:  ﴾َّ
 .»هاى خداوند مأيوس نشويد از رحمت«

ْ َ�قۡ  َ� ﴿ وا ِ ٱ ةِ َّۡ�َ  ِمن ََطن  .]53[الزمر:  ﴾َّ
 .»هاى خداوند نااميد نشويد از رحمت«

انديشد، قدرت و قوت انتقام او  مسلمان با حساسيت نسبت به مواخذه پروردگارش مى
سبه او اطالع دارد. لذا بوسيله اطاعت، از عذاب او را همواره در نظر دارد و از سرعت محا

كند. اين در واقع نوعى  دهد و با ترك معصيت و گناه از او تجليل مى خود را نجات مى
گردد. زيرا تعرض و توجه به  ادب و احترام از جانب بنده در حق مواليش محسوب مى

ضعيف و ناتوان در حق  معصيت از ديد خردمندان بدور از ادب و احترام است. ستم بنده
پروردگارى كه قادر و توانا است، هيچگونه سنخيتى با ادب و احترام ندارد. خداوند 

 فرمايد: مى

﴿ ٓ ادَ  �َذا ََ
َ
ن ٱ أ وٓ  �ٖ بَِقوۡ  َّ َردّ  فََ�  �ءٗ ِن م َوَما ۥۚ َ�ن  َُ هر گاه «. ]11[الرعد:  ﴾َوالٍ  ِمن ۦدنونِهِ  ّمِن لَهن

تواند بگيرد و آنان سواى اللّه  ء كند، كسى جلو اراده خدا را نمىخداوند نسبت به قومى قصد سو
 .»هيچ مددكارى نخواهد داشت

ََِّك  َش َ�طۡ  ِِنّ ﴿ ِدَدٌ  ََ ََ َ همانا گرفت و مواخذه پروردگار تو بسيار «. ]13[البروج:  ﴾١ ل
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 . »سخت است

ن ٱوَ ﴿  .»قام گيرنده استخداوند توانا و انت«. ]4عمران:  [آل ﴾نتَِقا�ٍ ٱ ذنو َعزِ�زٞ  َّ
مسلمان موقع معصيت و بيرون رفتن از طاعت و بندگى اللّه، بايد چنين بيانديشد كه 

شود و او را احاطه كرده  وعيد خدا او را در بر گرفته و عذاب الهى دارد بر وى نازل مى
است، درست همانطور كه به هنگام عبادت و بندگى و پيروى از شريعت بايد تصور كند 

خودش را به پروردگارش عملى نموده و اكنون خداوند از او خشنود شده و  كه وعده
گونه حسن ظن و گمان نيك بنده  بر گرفته است. اين يكهاى الهى او را در  رحمت

نسبت به حق خداوند است و حسن ظن و گمان نيك در حق اللّه از جمله آداب است. 
ن رفتن از اطاعت او بدور از ادب و زيرا گمان بد نسبت به اللّه و معصيت كردن و بيرو

اش اطالعى ندارد و او را در برابر گناهانش  بيانگر اين پندار غلط است كه خداوند از بنده
 فرمايد: كند حال آنكه خداوند مى مؤاخذه نمى

ََنتنمۡ  ِ�نَوَ�ٰ ﴿ نّ  َظ
َ
َ ٱ أ ثِ�ٗ  لَمن َ�عۡ  َ�  َّ ِّما �َُ ٰ  ٢ َملنونَ َ�عۡ  ُّ مۡ َوَ� َّ�ن  لِ�ن ِيٱ من َظ  َظََنتنم َّ

مۡ  َِّ�ن َۡ  بَِر
َ
ٰ أ مۡ َدٮ ۡص  �ن

َ
 .]23-22[فصلت:  ﴾٢ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  تنمَبحۡ فَأ

داند، اين گمان (باطل) شما است  شما گمان كرديد كه خداوند بسيارى از اعمال شما را نمى«
الكت انديشيد. اين بدگمانى نسبت به پروردگار، موجب ه كه در حق پروردگارتان چنان مى

 .»است و شما را به نابودى كشانده است، بنابر اين شما از جمله ورشكستگان هستيد

دهد  اين گونه انديشيدن كه، خداوند در برابر اعمال نيك و شايسته، پاداش خوب نمى
 فرمايد: ادبى نسبت به پروردگارت است. خداوند مى نيز بى

َ ٱ َنِطعِ  َوَمن﴿ وَ�ن  َّ ِن ََ َۡ  ۥَو َ ٱ َش َو�َ ٰ  هِ َوَ�ّتقۡ  َّ ََ ْو
ن
من  �َِك فَأ ٓ لۡ ٱ هن ونَ َفا  .]52[النور:  ﴾٥ �ِزن

هر كس از خدا و رسولش اطاعت كند و از نافرمانى او خود را نجات دهد، او مسلما «
 .»پيروز است

ٓ  َمن﴿ ِ  ءَ َجا ََةِ �َۡ ٱب مۡ  َعۡ�ن  ۥفَلَهن  ََ
َ
ۖ أ ٓ  َوَمن َثالَِها ِ  ءَ َجا يِّئَةِ ٱب َّ ۡ  فََ�  ل مۡ  لََهاِمثۡ  ّ� ِِ  َزىٰ �ن  َ�  َوهن

ونَ �نظۡ  برد و هر كس  هر كس عمل نيك انجام دهد تا ده برابر اجر مى«. ]160[األنعام:  ﴾١ لَمن
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 .»شود، و هرگز بر آنان ستم نخواهد شد عمل بد انجام دهد، بهمان اندازه مجازات مى

رٍ  ّمِن الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  َمنۡ ﴿ َُ وۡ  َذ
َ
نَ�ٰ  أ

ن
وَ  أ ؤۡ  وَهن َنحۡ  ِمنٞ ُن َّهن فَلَ ۖ  ةٗ َحَيوٰ  ۥيِيَ مۡ َوَ�َجۡ  َطّيَِبٗة َّهن  زَِ�

جۡ 
َ
مأ حۡ  َرهن

َ
نِ بِأ ْ  َما ََ هر كس عمل شايسته انجام دهد، خواه « .]97[النحل:  ﴾٩ َملنونَ َ�عۡ  َ�ننوا

مرد باشد يا زن، اگر مؤمن است، آنگاه ما او را زندگى پاكيزه خواهيم داد و پاداش اعمالش را 
 .»ايم از آنچه كه عمل كرده است، در نظر گرفتهبهتر و بيشتر 

هاى او، خود  خالصه سخن اينكه، سپاسگذارى بنده از پروردگارش در برابر نعمت
دارى كردن بخاطر شرم از وى موقع گرايش به معصيت، توبه و رجوع صادق به جانب 

ره وفا هاى او و هراسيدن از عذاب او، حسن ظن دربا او، اميدوار شدن نسبت به رحمت
كردن او به وعده و وعيدش در حق كسانى كه اوخواسته باشد، از جمله ادب بنده نسبت 
به اللّه است. و بنده به ميزان پاى بندى به اين ادب و رعايت آن، نزد پروردگار موفق به 

گردد، جايگاهش رفيع و احترامش واال خواهد شد، در نتيجه از جمله  نيل مراتب عليا مى
اند كه محل  آيد كه مورد محبت، واليت و رعايت اللّه قرار دارند، آرى! اينان كسانى در مى
گيرند. اين نهايت آرمان و آرزويى است كه  هاى او قرار مى ها و نعمت نزول رحمت

 مسلمان در طول حيات خود دنبال آن است.
و ما پروردگارا! واليت خود را نصيب ما بگردان و از رعايت خود، ما را محروم نساز 

 را جز مقربان دربارت قرار بده.

 آداب قراءت قرآن:  فصل سوم
از تمام كتب اشرف و افضل  انسان مسلمان به قداست كالم اللّه ايمان دارد و آن را

اى در  داند، مسلمان بر اين باور است كه قرآن كالم خداوند است، باطل از هيچ گوشه مى
و به حواله قرآن سخن گويد، سخنش راست  كند، هر كس از زبان قرآن آن راه پيدا نمى

است و هر كس طبق دستور قرآن قضاوت كند، عادل است، باور مسلمان چنين نيز هست 
اند رستگار و آنهائى كه از  كه اهل قرآن، اهل اللّه هستند، كسانى كه به قرآن چنگ زده

 اند زيانكار هستند. قرآن رويگردان
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نقل شده است، ايمان  صحضرت محمدآنچه درباره شرف و فضيلت قرآن از 
 صكند، مثال رسول اكرم مسلمان را نسبت به عظمت و قداست قرآن تقويت مى

رآن را بخوانيد، همانا قرآن روز قيامت بعنوان شفيع و سفارش كننده براى ق«فرمودند: 
بهترين شما كسى است كه قرآن را ياد «و فرمود:  »دآي انده است، مىكسى كه آن را خو

ديد، اهل اللّه تر  اهل قرآن بى«). و فرمود: مسلم( »سازد ديگران را با قرآن آشنا مى ه وگرفت
شوند، سوال  ها مانند آهن زنگ آلود مى همانا دل« ). فرمود:بخارى( »و خاصان او هستند

گردد؟ فرمود: تالوت  دودن زنگهاى دل مىشد يا رسول اللّه چه چيز موجب روشنى و ز
 ).و ابن ماجه و حاكم (نسائى. »ياد موتقرآن و 

نزد ايشان آمد و گفت: اى محمد!  صيكى از دشمنان سر سخت رسول اكرم روزى«
 .»دآيه زير را برايش تالوت كر صقرآن را برايم بخوان، رسول اكرم

َ ٱ ِِنّ ﴿ َّ  
ۡ
رن ََأ ِ  ُن ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َعدۡ لۡ ٱب رۡ لۡ ٱ ذِي ٕي �ََتا َۡ  َ�ٰ قن ٓ حۡ فَ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َوَ� ا ۡ ٱوَ  ءِ ََ ََكرِ ل  من

� ۡ�َ ٱوَ  مۡ  ۡ�ِ �ن مۡ  ََعِظن ونَ  لََعّل�ن رن ُّ هنوز از تالوت اين  صرسول اكرم. ]90[النحل:  ﴾٩ تََذ
آيه فارغ نشده بود كه آن دشمن سر سخت در اثر جاللت الفاظ، قداست معانى چنان 

ديرى بيهوش شده، تحت تاثير قرار گرفت كه خواستار تكرار تالوت آن گرديد و 
بخدا سوگند بسيار «نظر كرد:  نگذشت كه به عظمت و قداست آن معترف شده و اظهار

. (ابن »شيرين و جذاب و درخشان و پر برگ و پرثمر است و قطعا اين گفته بشر نيست
 ).باشد جرير طبرى، مصداق خصم طبق روايت بيهقى وليدبن مغيره مى

حالل و حرام آن را حرام بداند، پاى بر مسلمان واجب و الزم است كه حالل قرآن را، 
 بند آداب و اخالقى باشد كه قرآن آن را بيان نموده است. مسلمان موقع تالوت قرآن به

 نكات زير بايد توجه داشته باشد.
به قبله و توام با ادب و وقار، تالوت  در بهترين شرايط، يعنى با طهارت كامل، رو -1
 كند.
د، در تالوت آن شتاب نكند، در مدت زمان كمتر از سه قرآن را با ترتيل تالوت كن -2



 139  باب دوم: آداب

 

قَّل َن  «فرمود:  صشبانه روز، قرآن را ختم نكند، زيرا رسول اكرم
َ
  َِ  ََ  �َُقِن

َ
 َِ َن  قَ

هُ  َق ظ ِظ َُ َلَيل  سَ ظ َ�
َِ هر كس قرآن را كمتر از سه شبانه روز تمام كند، او قرآن را نفهيمده « »َُ

. عالوه بر اين، حضرت )رمذى آن را صحيح قرار داده استاصحاب سنن و ت( .»است
 به عبداللّه بن عمر امر كرده بود كه قرآن را در هر هفته يك بار ختم كند. صرسول اكرم

 ).بخارى و مسلم(
در هفته يك بار قرآن را ختم  عود، عثمان بن عفان و زيدبن ثابتعبداللّه بن مس

 كردند. مى
ند خشوع باشد، اظهار غم و انده كند، بگريد يا شيوه گريه موقع تالوت قرآن پاى ب -3

َظ َّ ظ «فرمود:  صكنندگان را اختيار كند، زيرا رسول اكرم و� فَإَ
ُُ �بظ ََ  ََ ن ِظ َقىظُكو�  �تظالُو �َُق

آيد، خود را به شكل گريه كنندگان  با گريه قرآن را تالوت كنيد، اگر گريه تان نمى« »َيتَىَيَكوظ�
 ).احمد ابن ماجه، نسائى و حاكم( .»در بياوريد

ُُ ظ «فرمود:  صبا صداى زيبا تالوت كند، زيرا رسول اكرم -4 َو�تَ َظ ََ بأ ن ِظ  »َز�وَُو� �َُق

ََ «فرمود: . »قرآن را با صداهاى تان زيبا و مزين كنيد« ُقِن
ظ
ّ  بَيَ َْ َّي َن ظ سَ ظ َ�تَ ََ َن هر « »ََىظ

َل سََش «فرمود: ، »ا نيستكس كه قرآن را با لهجه زيبا نخواند، از م � ََ َذ
َ
و  َني   َّ

َ ََ  ََ    َني  َذ
 ََ ن ِظ َْ�و بَيَُق داده تا قرآن را   خداوند بيش از هر چيز ديگر، پيامبران را اجازه«. متفق عليه)( »َ�تَ

 .»با لهجه زيبا و آهنگ خوب تالوت كنند
ان وجود دارد، قرآن را اگر احتمال ابتالء به ريا و سمعه و تشويش خاطر نماز گذار -5

فرمود:  صدر پنهانى، طورى كه ديگران مطلع نشوند، تالوت كند، زيرا رسول اكرم

قَةَ « ََ ُو َِ بَيس َيَم
ظ
ََ َنْ ُِ بَيَُقِن َيَم

ظ
كند،  يعنى كسى كه قرآن را با صداى بلند تالوت مى« »�ْ

نگاه داشتن صدقه  و يقينا پنهان .»كند اش را آشكارا پرداخت مى مانند كسى است كه صدقه
مطلوب و مستحب است، مگر اينكه در ارائه آن هدف و فائده خاصى مورد نظر باشد، 

 مانند تشويق كردن ديگران، تالوت قرآن نيز همين حكم را دارد.
قرآن همراه با تدبر و تفكر و توام با تجليل و تعظيم و استحضار قلب تالوت شود  -6
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 لفاظ فهيمده شوند.و موقع تالوت سعى شود تا معانى ا
سعى شود تا موقع تالوت قرآن خود تالوت كننده غافل از قرآن و مخالف با آن  -7

شود كه انسان خودش را لعن و  نباشد، زيرا غفلت از آن و مخالفت با آن موجب مى
و ظالم، ستمكار باشد، و نفرين كند، مثال اگر تالوت كننده خودش كاذب، دروغگو 

َ� ﴿هاى،  آيه
َ
ِ ٱ ََةن لَعۡ  َ ٰ ٱ َ�َ  َّ َّ را تالوت كند، مثل اين است كه . ]18[هود:  ﴾لِِم�َ ل

كند، اين روايت ميزان خطاى آنانى را كه از قرآن غافل هستند و بدان  خودش را لعنت مى
فرمايد:  ين آمده است: خداوند مىكند، مروى است كه در تورات چن توجه ندارند، بيان مى

اى از طرف بعضى از دوستان تو، به  كنى، اگر نامه شرم و حيا نمى من! تو از من اى بنده«
زنى رفتن را  تو برسد و تو در حال راه رفتن هستى، بخاطر آن نامه، خود را كنار مى

خوانى و به الفاظ آن  نشينى و تمام و كمال آن نامه را مى اى مى كنى، گوشه متوقف مى
ده باشى، اين كالم من است، آن را نازل كردم، كنى تا لفظى از آن را از دست ندا تدبر مى

ام تا تو  ام و بارها آنها را براى تو تكرار كرده ببين، سخنان را چگونه براى تو شرح داده
كنى، آيا من ارزش بعضى از  آنها را مورد دقت قرار بدهى، باز تو دارى از آن اعراض مى

! بعضى از دوستان تو نزد تو دوستان و برادران تو را براى تو ندارم؟ اى بنده من
شوى و به سخنان آنان كامال گوش فرا  نشينند، تو با تمام وجود متوجه آنان مى مى
دهى، اگر كسى حرف بزند، يا به نحوى ديگر تو را از شنيدن سخنان او باز دارد و مانع  مى

و هستم و كنى تا او چنين نكند، بشنو، اكنون من متوجه ت شنيدن شود، بالفاصله اشاره مى
گويم و تو قلبا از من روگردان هستى، آيا تو باندازه برخى از دوستان و  با تو سخن مى

 ».برادرانت براى من ارزش قايل نيستى؟!
قارى و تالوت كننده قرآن، سعى كند تا خود را متصف به صفات اهل قرآن كه  -8

تيار كند. حضرت اهل اللّه و خاصان خدا هستند، گرداند و خوى و خصلت آنان را اخ
در فرمودند: قارى قرآن بايد بوسيله شب بيدارى، موقعى كه مردم  عبداللّه بن مسعود

كنند، گريه كردن موقعى كه  ، موقعى كه مردم افطار مىبرند، روزه گرفتن خواب بسر مى
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خندند، دورى كردن از گناهان، موقعى كه مردم آميخته به آن هستند، سكوت و  مردم مى
قتى كه مردم درباره ديگران مشغول سخن گفتن هستند، خشوع و فروتنى، خاموشى و

موقعى كه مردم، مبتال به كبر و غرور هستند و غم و اندوه موقعى كه مردم در حال 
 خوشى هستند، شناخته شود.

گويد: قارى قرآن را بوسيله زردى رخسارش كه حكايت از شب  محمد بن كعب مى
آيا  گويد: از شخصى سوال شد، يم، وهيب ابن الورد مىشناخت كرد، مى بيدارى او مى

هاى قرآن، خواب را از چشمانم ربوده است. حضرت ذوالنون  خوابى؟ گفت: شگفتى نمى
 چه خوش سروده است:

 منع القرآن بوعده ووعيده
 

 فقل العيون بليلها الهتجع 
 

 ملك العظيم كالمهـفهموا عن ال
 

 عمهام تدل له الرقاب ختض 
 

ها گرفته است، آنها از  قرآن بوسيله وعده و وعيدهاى خود، خواب را از چشم«: ترجمه
ها در برابر عظمت  اند، كه گردن ملك عظيم الهى كه كالم او است، مطالبى را درك كرده

 .»آن خم شده است

 ص آداب دوستى و پيروى از رسول مكرم اسالم:  فصل چهارم
را بدليل زير احساس  صه آنحضرتمسلمان در باطن خود وجوب احترام نسبت ب

 كند: مى
هر مؤمن  را بر صخداوند، با صراحت و آشكارا ادب و احترام كامل آنحضرت -1

 فرمايد: است: مى الزم و ضرورى قرار داده

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا ْ  َ�  َءاَم وا ُن ِ ٱ َََديِ  َ�ۡ�َ  �نَقّدِ وِ�ِ  َّ ِن ََ ن از اى مؤمنا« .]1[الحجرات:  ﴾ۦَو

 .»خدا و رسول او سبقت نگيريد

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا وٓ تَرۡ  َ�  َءاَم ْ َ�عن ۡص  ا

َ
ٰ أ مۡ َ� ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَ�ن ِِ ْ َ�ۡ  َوَ�  �ّ وا ِ  ۥَ�ن  َهرن  ٱب

 لِ َقوۡ لۡ
َجهۡ  مۡ َ�عۡ  رِ َُ ن ٍض ِ�َعۡ  ِض�ن

َ
ۡ  أ عۡ  َبَط َُ

َ
مۡ َ�ٰ أ نتنمۡ  لن�ن

َ
َۡ  َ�  َوأ َ ونَ � رن اى «. ]2[الحجرات:  ﴾٢ عن
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مؤمنان، صداى تان را از صداى رسول خدا بلندتر نكنيد، آنطور كه شما همديگر را با صداى 
زنيد، پيامبر را صدا نزنيد، (يعنى احترام كامل او را رعايت كنيد) و رنه تمام اعمال  بلند، صدا مى

 .»كنيد شما بهدر خواهند رفت، و شما اصال احساس هم نمى

َِنَ ٱ ِِنّ ﴿ ّض  َّ ۡص  ونَ َ�غن
َ
ٰ أ مۡ َ� ولِ  ِعَدَ  َ�هن ِن ِ ٱ ََ َّ  ٰ ََ ْو

ن
َِنَ ٱ �َِك أ ن ٱ َتَحنَ مۡ ٱ َّ مۡ  َّ ََهن  َوىٰۚ لِلّتقۡ  قنلنو

م ٞ ّمغۡ  لَهن جۡ  فَِرة
َ
آنانى كه در برابر رسول مكرم اسالم، صداهاى « .]3[الحجرات:  ﴾٣ َعِظيمٌ  رٌ َوأ

را  شان  هاى وى را گرفته است، يعنى دلامتحان تق شان  گيرند، خداوند از قلوب خود را پائين مى
 ».براى تقوى آزموده است، براى آنان مغفرت و پاداش بسيار زياد هست

َِنَ ٱ ِِنّ ﴿ ََادنونََك  َّ ٓ  ِمن �ن ا ََ ٰ ۡ�ن ٱ ءِ َو �َ �ۡ  تِ جن
َ
مۡ أ مۡ  َولَوۡ  ٤ قِلنونَ َ�عۡ  َ�  َ�نهن َّهن ََ  ْ وا ٰ  َصَ�ن َّ  َح

جَ َ�ۡ  ۡ  رن ََ مۡ  �َخۡ�ٗ  لََ�نَ  ِهمۡ ِِ كنند،  ا صدا مىها تو ر آنانى كه از بيرون خانه« .]5-4[الحجرات:  ﴾لّهن
كردند تا تو بسوى آنان تشريف بياورى، براى آنان  خرد هستند، اگر آنان صبر مى اغلب آنان، بى

 .»بهتر بود

﴿ �ّ  ۡ�َ ْ ولِ ٱ ءَ دنَ�ٓ  َعلنوا ِن مۡ بَيۡ  لّر َ�ٓ  ََ�ن دن مَ�عۡ  ءِ َُ آنطور كه شما « .]63: [النور ﴾اٗض َ�عۡ  ِض�ن
 .»كنيد، رسول اللّه را صدا نكنيد همديگر را صدا مى

َما﴿ َّ ۡ ٱ ِِ ؤۡ ل َنونَ من َِنَ ٱ ِم َّ  ْ َنوا ِ  َءاَم ِ ٱب وِ�ِ  َّ ِن ََ ْ  �ذَا ۦَو ٰ  ۥَمَعهن  َ�ننوا َ�َ  ُۡ
َ
ْ ََذۡ  ّلمۡ  َجاِمعٖ  رٖ أ  َهبنوا

 ٰ َّ َۡ  َح َ � �َ ۡٔ  ۚ َِنَ ٱ ِِنّ  ِذننوهن َّ  َۡ َ ٰ  ِذننونََك  ٔۡ َ� � ََ ْو
ن
َِنَ ٱ �َِك أ َنونَ َنؤۡ  َّ ِ  ِم ِ ٱب وِ�ِ  َّ ِن ََ  َذننوكَ  ٔۡ َ� ِۡ ٱ فَِِذَا ۦۚ َو

  ِض ِ�َعۡ 
ۡ
  نِِهمۡ َشأ

ۡ
َۡ  َت ِشئۡ  لَِّمن َذنفَأ مۡ ِم بدرستى مؤمنان واقعى كه بر خدا و «. ]62[النور:  ﴾هن

اه رسول اللّه هستند، بدون اند، وقتى در يك كار بسيار مهم و انجام آن، همر رسول او ايمان آورده
كنند، مؤمن به اللّه و رسول او  آنان كه از تو كسب اجازت مى روند. اجازه او، از پيش او نمى

توانى به كسانى كه مايل باشى،  طلبند، مى از تو اجازت مى شان  هستند، هرگاه براى بعضى كارهاى
 .»اجازه دهى

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َنوٓ  َّ ْ َءاَم وَل ٱ تنمن َجيۡ َ�ٰ  َِِذا ا ِن ْ  لّر وا ُن ٰ َ�ۡ  َََديۡ  َ�ۡ�َ  َ�َقّدِ مۡ َوٮ ۚ  �ن ٰ  َصَدقَٗة  َخۡ�ٞ  لَِك َ�

مۡ  طۡ  ّل�ن
َ
ۚ َوأ ْ  لّمۡ  فَِِن َهرن وا َ ٱ فَِِنّ  َ�ِدن وَٞ  َّ اى مؤمنان هرگاه « .]12: الـمجادلة[ ﴾١ َِّحيمٌ  َ�فن

گفتن اندكى صدقه كنيد، اين خواهيد در خلوت با رسول اللّه سخن بگوئيد، قبل از سخن  مى
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براى شما بهتر و موجب پاكى شما است، اگر فاقد مال و ثروت هستيد و قادر به صدقه نيستيد، 
 .»خداوند بخشنده و مهربان است

را بر مؤمنان فرض قرار داده و محبت او را  صخداوند، پيروى از رسول اكرم -2
 فرمايد: ضرورى و الزم دانسته مى

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َنوٓ  َّ ْ َءاَم ْ  ا وا ِطيعن

َ
َ ٱ أ َّ  ْ وا ِطيعن

َ
وَل ٱ َوأ ِن مؤمنان از خدا و  اي« .]33[محمد:  ﴾لّر

 .»رسول اطاعت كنيد
 همچنين فرموده است:

َِنَ ٱ َذَِ َيحۡ فَلۡ ﴿ ونَ  َّ َالِفن نۡ  �ن ََ  ُۡ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
مۡ  أ وۡ  ََةٌ فِتۡ  تنِصيَبهن

َ
مۡ  أ ٌُ  َنِصيَبهن مٌ  َعَذا َِ

َ
. ]63[النور:  ﴾أ

كنند، بر حذر باشند از اينكه مواجه فتنه شوند يا عذاب دردناك  آنان كه از امر رسول تخلف مى«
 .»به آنان برسد

﴿ ٓ ٰ  َوَما من َءاتَٮ ولن ٱ �ن ِن وهن  لّر ذن َن ٰ  َوَما فَ مۡ َََهٮ َۡ  �ن ْ ٱفَ  هن ََ وا آنچه را كه رسول «. ]7[الحشر:  ﴾نَتهن
 .»كند باز بيائيد آنچه كه منع مى كند، بدان عمل كنيد و از اللّه به شما امر مى

َتنمۡ  ِِن قنۡل ﴿ ِّبونَ  ُن َ ٱ ُن وِ� ٱفَ  َّ ۡ  تّبِعن من بِبۡ �ن ن ٱ �ن مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  َّ مۡ  لَ�ن  .]31عمران:  [آل ﴾ذنننوََ�ن
بگو: اى پيامبر، اگر شما خدا را دوست داريد، پس از من تبعيت كنيد، آنگاه خداوند با شما «

 .»دهد ان شما را مورد مغفرت قرار مىكند و گناه محبت مى
هر كس كه پيروى از او واجب باشد و مخالفت با وى حرام باشد، رعايت ادب و 

 احترام از وى در هر حال الزم است.
 اش را به عنوان حاكم، پيشوا، و مقتدا معرفى نموده است: خداوند رسول گرامى -3

 ﴿ ٓ ا َّ نَزۡ�َ  ِِ
َ
ٓ أ ۡ  ا ََ ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك ِِ مَ ِ�َحۡ  قِّ �َۡ ٱب ٓ  �ّاِس ٱ َ�ۡ�َ  �ن ٰ  بَِما ٮ ََ

َ
ن ٱ َك أ  .]105[النساء:  ﴾َّ

اى پيامبر قرآن را به حق بر تو فرستاديم، تا تو ميان مردم طبق رهنمودهاى اللّه، قضاوت «
 .»كنى

نِ ﴿ 
َ
محۡ ٱ َوأ مبَيۡ  �ن ٓ  ََهن نَزَل  بَِما

َ
ن ٱ أ هۡ  تَّتبِعۡ  َوَ�  َّ

َ
ٓ أ مۡ َوا اينكه ميان مردم « .]49: ة[المائد ﴾َءهن

 .»هاى (باطل) آنان پيروى نكن مطابق با حكم خدا قضاوت كنى و از خواسته
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ََِّك  فََ� ﴿ ََ َنونَ َنؤۡ  َ�  َو ٰ  ِم َّ َّكِمنوكَ  َح مۡ بَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما �ن ْ  َ�  ُنمّ  ََهن وا ِهمۡ  ِ�ٓ  َ�ِدن َِ نفن
َ
 اَحرَجٗ  أ

ِّما ْ  َت قََضيۡ  ُّ وا ّلِمن ََ ن َۡ  َو� َ چنين نيست، سوگند به پروردگارتو، آنان « .]65[النساء:  ﴾٦ الِيمٗ �
شوند مادام كه در قضاياى مختلف فيه تو را حكم و داور قرار ندهند و بعد  هرگز مؤمن گفته نمى

از حكم صادره ا زجانب تو، احساس ضيق و ناراحتى نكنند بلكه با تمام وجود تسليم فرمان تو 
 .»شوند

مۡ  َ�نَ  ّلَقدۡ ﴿ ولِ  ِ�  لَ�ن ِن ِ ٱ ََ َّ  ِۡ
ن
ََةٞ  َوةٌ أ ََ ْ ََرۡ  َ�نَ  لَِّمن َح وا َ ٱ جن َ ٱوَ  َّ  ﴾ِخرَ �ٱ مَ وۡ َۡ

هر كس از شما كه مؤمن به اللّه و روز قيامت است، رسول اللّه براى او نمونه « .]21[الحجرات: 
 .»خوبى است

ست و رعايت ادب و احترام نسبت به پيشوا، و حاكم از لحاظ شرع و عقل واجب ا
 مورد تائيد حكماء، فرزانگان و خردمندان است.

ب و الزم قرار هاى خود رسول اللّه واج خداوند محبت رسول اللّه را بوسيله گفته -4
سوگند به ذات يگانه كه روح من در قبضه قدرت او است، تا من « داده است: فرمود:

من واقعى باشم، شما مؤمادر و تمام مردم، ن تر از پدر، (رسول اللّه) نزد شما محبوب
پس هر كس كه محبتش واجب و الزم باشد، رعايت ادب و احترام از وى نخواهيد شد، 
  .»گردد نيز، واجب مى

خداوند او را حسن سيرت و صورت عنايت كرده است، و او باعتبار ذات و  -5
كسى صفات كامل است، او بطور مطلق زيبا ترين و كامل ترين آفريده، آفريدگار است، و 

كه چنين حالتى دارد، چگونه، رعايت ادب و احترام نسبت به وى الزم و ضرورى 
 باشد؟ نمى

اين بود شرح بعضى عوامل كه به موجب آنها رعايت ادب و احترام نسبت به رسول 
واجب است، و عالوه بر اينها عوامل ديگرى نيز وجود دارد، اما اينكه ادب و  صاكرم

 ضروريست:ه رعايت شود، بيان اين مطلب اينجا الزم و احترام از وى چيست؟ و چگون
پيروى كردن از آنحضرت يعنى، دنبال كردن خط مشى او، در تمام امور دينى و  -1
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 دنيوى.
محبت، عظمت و پيروى او را بر محبت، عظمت و پيروى از ديگران مقدم دارد،  -2

 و ترجيح ندهد.هيچ كس از مخلوق را در هر لباس و پست و مقامى كه باشد، در برابر ا
دوستى و موالت داشته است، دوستى وموالت كند و  صبا كسانى كه رسول اللّه -3

اند، عداوت كند، و به آنچه كه رسول اللّه  با كسانى كه با رسول اللّه عداوت و نفرت داشته
 شد، ناراحت شود. ناراحت مى صشد، خشنود شود و از آنچه كه رسول اللّه خشنود مى

تجليل نموده و موقع شنيدن اسم گرامى او درود  صول اللّهاز نام گرامى رس -4
احترام قائل شده و از آنها پيروى  صهاى رسول اكرم بفرستد، نسبت به خوى و خصلت

 كند.
درباره آن  صدر تمام امور دين و امور غيب، امور دنيا و هر آنچه كه رسول اللّه -5

 سخن گفته است، سخنان او را باور كند.
كند، شريعت او را آشكار سازد، دعوت او را به ديگران برساند و  سنت او را احيا -6

 هاى او عمل كند. به توصيه
هر كس كه موفق به زيارت و حضور در مرقد مطهر او شود، صداى خود را در  -7

 آنجا پائين بگيرد، مبادا حركتى خالف ادب و احترام از وى صادر شود.
حبت كند و بخاطر پاسدارى از با بندگان نيك و صالح م صبخاطر محبت پيامبر -8

 احساسات و گرايشات او، با فاسقان و منحرفان بغض ورزد.
مسلمان همواره سعى و  صآرى! اين بود بعضى از مظاهر محبت با رسول اكرم

كند تا اين مظاهر بطور كامل رعايت شده و از آنها حفاظت شود، زيرا كمال و  تالش مى
خواهيم تا در رعايت  آنها است. از خداوند مىسعادت مسلمان منحصر در رعايت كردن 

اش، ما را موفق و مؤيد گرداند، ما را از انصار، پيروان  ادب و احترام كامل از رسول گرامى
و حاميان او گرداند، طاعت او را نصيب ما كرده، ما را در روز قيامت از شفاعت وى 

 محروم نگرداند، اللهم آمين.
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 خود آداب پرداختن به:  فصل پنجم
مسلمان بر اين باور و عقيده است كه سعادتش در دنيا و آخرت موقوف به رعايت 
ادب و احترام، تطهير و پااليش نفس خود اوست، همانطور كه شقاوت او نيز منوط به 
فساد، آلودگى و خباثت نفس او است. اين باور و ايمان مؤمن، بر گرفته از داليل زير 

 فرمايد: باشد: خداوند مى مى

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ٰ  َمن لَحَ أ َُ  َوقَدۡ  ٩ َهاَزّ�ٮ ٰ  َمن َخا ٮ ِّ بدرستى رستگار «. ]10-9[الشمس:  ﴾١ َهاَد

 .»شد هر كس كه نفسش را پااليش داد و به مقصد دست نيافت هر كه نفسش را آلوده كرد

َِنَ ٱ ِِنّ ﴿  َّ  ْ ّذبنوا ََاَ�ٰ � َُ ْ َتكۡ ِۡ ٱوَ  تِ وا َۡ  َ�ن َ  �نَفّتحن  َ�  َهاََ مۡ ل بۡ  هن
َ
َ ٰ ٓ ٱ ُن َ� َما َّ لنونَ ََدۡ  َوَ�  ءِ ل  خن

ٰ  َّةَ �َۡ ٱ َّ مِّ  ِ�  َملن �َۡ ٱ ََلِجَ  َح ۡ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ  َياِط� ۡ�ِ ٱ َِ جۡ ل م ٤ رِِم�َ من َّمَ  ّمِن لَهن  َوِمن َُِهادٞ  َجَه
ٰ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ  َغَواٖش�  قِِهمۡ فَوۡ  َّ َِنَ ٱوَ  ٤ لِِم�َ ل َّ  ْ َنوا ْ  َءاَم ٰ ٱ وََعِملنوا َّ  ننَ�ّلِفن  َ�  تِ لَِ�ٰ ل
اََفۡ  ًَ  �ِِّ  ِۡ ٓ ون ٰ  َعَها ََ ْو

ن
ۡص  �َِك أ

َ
مۡ  َّةِ� �َۡ ٱ بن َ�ٰ أ ونَ َ�ٰ  �ِيَها هن همانا « .]42-40[األعراف:  ﴾٤ ِ�ن

دانند،  هاى ما را تكذيب كردند و از عمل كردن بر آنها بخاطر غرور، خود را برتر مى آنانى كه آيه
شود و آنان هرگز وارد بهشت نخواهند شد،  سمان براى آنان گشوده نمىدرهاى رحمت آ

مجرمين را چنين مجازات خواهيم كرد، باال و پائين آنان آتش دوزخ است، ستمكاران را چنين 
اند ما هيچكس را بيش  اند و اعمال شايسته انجام داده مجازات خواهيم كرد. آنانى كه ايمان آورده

اند و براى هميشه در آنجا  كنيم، اين گروه اهل بهشت ام كارى نمىاز توانش موظف به انج
 .»خواهند بود

ۡ�ٍ  لَِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ ِِنّ  ١ َعۡ�ِ لۡ ٱوَ ﴿ َِنَ ٱ ِِّ�  ٢ خن َّ  ْ ْ  َءاَمَنوا ٰ ٱ وََعِملنوا َّ ْ َوتََواَصوۡ  ِت لَِ�ٰ ل  ا
 ِ ْ َوتََواَصوۡ  قِّ �َۡ ٱب ِ  ا ها در  ين مطلب است كه تمام انسانتاريخ گواه ا«.]3-1[العصر:  ﴾٣ لّصۡ�ِ ٱب

خساره هستند، سواى كسانى كه ايمان آوردند و عمل شايسته انجام دادند و همديگر را به گفتن 
 .»و عمل كردن به حق و صبر توصيه كردند

مه شما داخل بهشت خواهيد شد، سواى كسى كه انكار ه«فرمود:  صرسول اكرم
كند؟ فرمود: هر كس از من اطاعت كند  نكار مىكند، سوال شد يا رسول اللّه! چه كسى ا
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. و فرمود: هر كس »كرده استشود و هر كس مرا معصيت كند او انكار  داخل بهشت مى
كند، يا خودش را از دوزخ آزاد  كند كه در مورد خود معامله مى در حالى صبح مى

 م). رساند. (مسل سازد و يا اينكه خود را گرفتار دوزخ نموده به هالكت مى مى
مسلمان بر اين بارو و عقيده است كه تزكيه، تطهير و پااليش نفس از محاسن ايمان و 
آلودگى، فساد و خبث نفس از معايب و نواقص و كفر و معصيت است، خداوند در اين 

 فرمايد: خصوص مى

قِمِ ﴿
َ
ِ  ةَ لّصلَوٰ ٱ َوأ ََ لَفٗ  �َّهاَِ ٱ َطَر ۡ ٱ ّمِنَ  اَوزن َ�ٰ �َۡ ٱ ِِنّ  ِل� َّ ّ�ِ ٱ هِۡ�َ َنذۡ  ِت ََ َّ . ]114[هود:  ﴾اتِ  َٔ ل

ها  ترديد خوبى موقع زوال آفتاب و صبح و شام هم چنين در بخشى از شب نماز را برپا دار، بى«
 .»ها را از بين خواهند برد آثار بدى

﴿ ۖ ّ ٰ  ََانَ  بَلۡۜ  ََ ْ  ّما قنلنوَِِهم َ�َ بنونَ ََ�ۡ  َ�ننوا هاى  آنان دل اعمال بد« .]14[المطففين:  ﴾١ َِ
 .»آنان را زنگ آلود كرده است

مرتكب گناهى شود، لكه سياهى در هر گاه مؤمن «است: فرموده  صو رسول اكرم
شود، سپس اگر توبه كند، پشيمان شود و دست از گناه بكشد، آن لكه از  دل او پيدا مى

شود تا  مى گردد، اگر او به گناهش ادامه دهد آن لكه بيشتر و بيشتر صفحه قلبش پاك مى
همان است  »لكه سياه«(نسائى و ترمذى). اين  »كند قلبش را مسدود مىهاى  دريچه اينكه

انَ ﴿ قرآن بهكه در  ۖ ﴿ تعبير شده است.از آن  ﴾ََ ّ ٰ  ََانَ  بَلۡۜ  ََ هر جا «و فرمود:  ﴾قنلنوَِِهم َ�َ
م بده، چون كه هستى از نافرمانى خدا بترس، اگر مرتكب بدى شدى، در پى آن نيكى انجا

احمد، ترمذى و (. »ها را از بين خواهند برد و با مردم با حسن خلق رفتار كن ها بدى نيكى
 ).حاكم

با توجه به آنچه كه عرض شد، مسلمان همواره ادب نفس را رعايت نموده و سعى در 
تزكيه و پااليش آن دارد، زيرا نفس انسان، بهترين كسى است كه بايد او را ادب آموخت، 

ابراين انسان مسلمان باور داشتن نفس خود دور از عقائد، اعمال و اقوال بد و نامطلوب بن
دهد تا از آلودگى مصون بماند. مسلمان شب و روز با نفس  سعى و تالش به خرج مى
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دارد و به  دهد، و بر انجام كارهاى نيك وا مى كند و آن را مورد محاسبه قرار مى جهاد مى
گيرد. موارد ضرورى براى  جلوى آن را از هر گونه شر و فساد مى كند و اطاعت اجبار مى

 پاكيزه نگاه داشتن نفس:

  توبه:
از آنچه كه در گذشته  منظور از توبه، رها كردن تمام معاصى و گناهان، اظهار ندامت

باشد، اين سه عنصر  مى است و تصميم به عدم ارتكاب گناه درباقيمانده عمر، انجام داده
 فرمايد: ه يافته شود، توبه پذيرفته خواهد شد، خداوند در اين خصوص مىاگر در توب

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا َنوٓ  َءاَم ْ تنو ِ ٱ َِِ�  ا وًحا ََةٗ تَوۡ  َّ مۡ  َعَ�ٰ  نّصن َّ�ن ن ََ

َ
مۡ  َنَ�ّفِرَ  أ  َعَ�ن

 ِ�ّ مۡ  َٔ َِ مۡ َو�ندۡ  اتِ�ن ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ٖت َجّ�ٰ  ِخلَ�ن  ٱ تَِهاَُ
َ
منان بسوى اى مؤ« .]8[التحريم:  ﴾رن َ�ٰ نۡ ۡ�

هايى وارد  اللّه خالصانه برگرديد، آنگاه خداوند، بديهاى تان را ناديده گرفته، شما را به باغ
 .»ز زير آنها نهرهاى آب جريان داردكند كه پر از درخت هستند و همواره ا مى

َنوٓ ﴿ ْ َوتنو ِ ٱ َِِ�  ا َّهَ  َ�ِيًعا َّ
َ
ۡ ٱ َ ؤۡ ل َنونَ من مۡ لَعَ  ِم ونَ �نفۡ  ّل�ن با تمام وجود « .]31[النور:  ﴾لِحن

 .»بسوى اللّه برگرديد، اى مؤمنان تا شما پيروز و رستگار شويد
اى مردم توبه كنيد و بسوى اللّه «فرمايد:  ر اين خصوص مىد صرسول گرامى اسالم

. و (مسلم)» كنم گردم و توبه مى بر گرديد، همانا من هر روز صد بار بسوى اللّه بر مى
هر كس قبل از طلوع آفتاب از طرف مغرب، يعنى قبل از مسدود شدن باب توبه، «فرمود: 

خداوند دست خو را در شب دراز «. و فرمود: »پذيرد توبه كند، خداوند توبه او را مى
كند تا خطا كاران  كند تا خطا كاران روز توبه كنند و دست خود را در شب دراز مى مى

. »ف الهى مادام كه آفتاب از مغرب طلوع نكرده است، ادامه داردشب توبه كنند. اين لط
شود، تا از كسى كه  مى  اش بيشتر خوشحال خداوند از توبه كردن بنده«(مسلم). و فرمود: 

اش را كه حامل  رود و سوارى اش راه مى در يك سر زمين خشك و بيابان همراه با سوارى
بيند، نهايتا در  كند، آن را نمى را دنبال مىكند، او مركبش  زاد و توشه او است گم مى



 149  باب دوم: آداب

 

كند،  حالت ياس و نااميدى سر بر زمين گذاشته با سختيهاى موت دست و پنجه نرم مى
بيند به زاد، طعام  اش را در جلو خود مى شود و سوارى در همين حالت از خواب بيدار مى

اهكار توبه كند، ى گن شود؟ اگر بنده كند چقدر خوشحال مى و آب خود دست پيدا مى
شود كه بعد از نا اميدى و رسيدن به دهانه  خداوند از اين بنده نيز بيشتر خوشحال مى

 . (متفق عليه).»مرگ، زندگى را دوباره يافته است
ى  امام غزالى، در احياء علوم الدين، روايتى نقل كرده است كه: فرشتگان بخاطر توبه

 آدم به ايشان تبريك گفتند.

  :مراقبه
ور از مراقبت اين است كه مسلمان هر لحظه نفسش را درباره خداوند متعال نظ

مواخذه كند و آن را ملزم به تفكر و مراقبه درباره ذات يگانه حضرت حق كند تا يقين 
پيدا كند كه خداوند نسبت به آن آگاه است، از اسرار آن خبر دارد، مراقب و مواظب 

داند، بدين ترتيب  كند، خداوند همه را مى اعمال آن است، هر كس، هر آنچه كه كسب
گيرد، در طاعت  شود، با ذكر و ياد او انس مى نفس مستغرق در عظمت و جالل خدا مى

شود و از غير او  كند متوجه او مى كند، بسوى او رغبت پيدا مى رامش مىاز وى احساس آ
 ه است:كند. اين است، اسالم و چه نيكو در آيه شريفه آمد خود را منصرف مى

حۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
نن أ ََ  َٗ ِّمنۡ  ادَِ ُّ  ِۡ

َ
ِ  ۥَههن وَجۡ  لَمَ أ ّ وَ  َِ ۡ  َوهن نٞ ّن  .]125[النساء:  ﴾َِ

 .»كند چه كسى به لحاظ دين بهتر است از او كه خود را تسليم خدا نموده و نيكو عمل مى«

َۡ  َوَمن﴿ ن ِ ٱ َِِ�  ۥٓ َههن وَجۡ  لِمۡ � وَ  َّ ۡ  وَهن نٞ ّن َك َتمۡ ِۡ ٱ َ�َقدِ  َِ ََ  ِ رۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوةِ عن ُۡ ل  .]22[لقمان:  ﴾َ�ٰ ون
هر كس خود را تسليم خدا كرده و نيكو عمل كند، بى ترديد به حلقه محكمى چنگ زده «
 .»است

 مراقبه عينا همان چيزى است كه در اين آيه بيان شده است:

وٓ عۡ ٱوَ ﴿ ْ لَمن نّ  ا
َ
َ ٱ أ مۡ  ِ�ٓ  َما لَمن َ�عۡ  َّ �ن َِ نفن

َ
وهن حۡ ٱفَ  أ َن  .]235: ة[البقر ﴾َذ
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 .»بدانيد كه خداوند از باطن و نيات شما آگاه است، از (نافرمانى) او بر حذر باشيد...«

َ ٱ ِِنّ ﴿ مۡ َعلَيۡ  َ�نَ  َّ  .]1[النساء:  ﴾اََ�ِيبٗ  �ن
 .»خداوند مراقب اعمال شما است«

او بينى، اگر تو  خداوند را چنان بندگى كن كه گويى او را مى«فرمود:  صرسول اكرم
بندى به مراقبه  سلف صالح اين امت با پاى ).متفق عليه( .»بيند بينى او تو را مى ىرا نم

ى آنان تقديم  مقرب دربار و پروردگار عالم قرار گرفتند، و اينك چند نمونه از مراقبه
 گردد: مى

از حضرت جنيد بغدادى سوال شد، در پائين گرفتن نگاه از چه چيز بايد كمك  -1
تواند انسان را از نگاه بد منع كند؟ فرمود: اين علم و يقين تو كه  گرفت، يعنى چه چيز مى

 بيند قبل از اينكه تو شخص مورد نظر را ببينى. خداوند تو را مى
فرمايد: همواره بايد مواظب آن ذاتى باشى كه هيچ چيز  حضرت سفيان ثورى مى -2

و بترس از كسيكه از وى مخفى نيست، و دل نيز به كسى بند كه توان ايفاء وعده را دارد 
 توان مؤاخذه و مجازات را دارد.

حضرت عبداللّه بن مبارك، شخصى را نصيحت كرد و فرمود: اى فالنى! خدا را  -3
مراقبه چيست؟ فرمود: همواره چنين بينديش كه خداوند تو  شخص پرسيد: مراقبه كن، آن

 بيند. را مى
رفتيم، در مسير  كه مىگويد: همراه با عمربن خطاب بسوى م عبداللّه بن دينار مى -4

راه اواخر شب براى استراحت، منزل گرفتيم، چوپانى از قسمت باالى كوه بطرف ما آمد، 
خطاب به چوپان فرمود: اى چوپان گوسفندى از گوسفندان اين گله را به ما  عمر

به چوپان گفت: به آقاى خود بگو  بفروش، چوپان گفت: گوسفندان مالكى دارند، عمر
خورده است. چوپان گفت: پس اللّه كجاست؟ يعنى اگر اين دروغ را بگويم و گرگ آن را 

داند، چه  داند كه گرگ نيامده است، پس او را كه مى آقايم را راضى كنم ولى خدا مى
 شروع به گريه كرد و نزد آقاى او رفت، او را خريد و آزادش كرد. جواب بدهم؟ عمر
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پاك اللّه از كنار گروهى كه در  از صالحان نقل شده است، يكى از بندگان -5
دادند رد شد، شخصى را ديد كه از بازى كنندگان فاصله گرفته  تيراندازى با هم مسابقه مى

خواست با وى حرف  اى نشسته است، اين مرد نيك بطرف او رفت و مى و در گوشه
؟ گفت: تر است، از او پرسيد، تو تنها هستى بزند، آن مرد بالفاصله گفت: ياد خدا شيرين

خير، پروردگار من و دو تا فرشته همراه من هستند. مرد صالح از او پرسيد، از ميان اينها 
دهند، چه كسى برنده است؟ گفت: او كه خداوند او را مغفرت كند، مرد  كه مسابقه مى

صالح پرسيد، راه به كدام طرف است؟ آن مرد بسوى آسمان اشاره كرد و از جاى خودش 
 بلند شد و رفت.

خواست عمل بد را انجام دهد، بلند شد،  مى نقل است، وقتى زليخا با يوسف -6
ا در پشت پرده ستركرد، حضرت اش بود، روى آن چادرى انداخت و آن ر بتى كه در خانه

كنى من از خداى آگاه و جبار  جان حيا مى فرمود: وقتى كه تو از اين بت بى يوسف
 حيا نكنم؟. 

 :اند شاعرى چقدر خوب سروده 
 إذا ماخلوت الدهر يوما فال تقل

 

 خلوت ولكن قل عىلّ رقيب 
 

 والحتسبن اهللاّ يغفل ساعة
 

 وال أن ما ختفى عليه يغيب 
 ج

 أمل تر أن اليوم أرسع ذاهب
 

 وأن غدا للناظرين قريب 
 

هر گاه در زندگى روزى تنها شدى، فكر نكن و نگو كه تنها هستم، هيچ كس «ترجمه: 
ان كه خداوند يك لحظه از اعمالتان غافل نيست و گمان نكن آنچه را كه بيند. بد مرا نمى

دانى كه امروز به سرعت سپرى  شود. مگر نمى كنى از او پنهان مى تو از خدا پنهان مى
 .»شود و فردا براى بينندگان بسيار نزديك است مى
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 : محاسبه
گذارى در آخرت  همحاسبه يعنى هنگامى كه مسلمان در دنيا عمل خير براى سرماي

دهد و دنيا بعنوان بهترين فرصت براى آباد كردن قيامت در اختيار او گذاشته  انجام مى
شده است، بر وى الزم است كه مانند يك تاجر فرايض واجبه را به عنوان رأس المال و 
نوافل را به عنوان سود آن ارزيابى كند و گناهاى و معاصى را به عنوان خسارت در 

گرد. بعد در پايان هر روز يك ساعت در خلوت نشسته اعمال انجام گرفته در تجارت بن
آن روز را مورد محاسبه قرار بدهد. اگر در اداى واجبات كوتاهى را مشاهده كرد، نفسش 
را مورد نكوهش قرار داده بالفاصله براى جبران آن اقدام كند. اگر كوتاهى  قابل جبران 

كثرت  اگر از نوع ديگر است كه قضاء ندارد، بوسيله است، قضاى آن را بجا بياورد و
چنين اگر در نوافل كوتاهى را مشاهده كرد، در تالفى و جبران نوافل آن را جبران كند. هم

اى را مشاهده كرد، طلب آمرزش نموده نادم  آن سعى كند. اگر بوسيله ارتكاب گناه خساره
 اش را جبران كند، اقدام نمايد. خسارهشود، توبه كند و به انجام اعمال خير كه بتواند، 

هاى اصالح، تزكيه و  اين است هدف محاسبه كه، محاسبه بنابر داليل زير يكى از راه
 فرمايد: آيد: خداوند مى تاديب نفس بحساب مى

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا ْ ٱ َءاَم وا َ ٱ ّ�قن رۡ َوۡ�َ  َّ ْ ّ�قن ٱوَ  لَِغدٖ�  قَّدَمۡت  ّما ٞس ََفۡ  َظن ۚ ٱ وا َ َ ٱ ِِنّ  َّ َّ  ۢ  َخبِ�ن

اى مؤمنان از (معصيت) خدا بهراسيد و هر كس بينديشد كه « .]18[الحشر:  ﴾١ َملنونَ َ�عۡ  بَِما
براى فردا چه فرستاده است؟ از (نافرمانى) اللّه بهراسيد، مطمئنا خداوند درباره اعمال شما آگاه 

 .»است

رۡ َوۡ�َ ﴿ آرى، اين گفته پروردگار در واقع امر به محاسبه  .»هر كس بينديشد« ﴾ٞس ََفۡ  َظن
 فرمايد: باشد. و مى ايم مى نفس، درباره روز قيامت و آنچه كه براى آن روز انجام داده

َنوٓ ﴿ ْ َوتنو ِ ٱ َِِ�  ا َّهَ  َ�ِيًعا َّ
َ
ۡ ٱ َ ؤۡ ل َنونَ من مۡ  ِم ونَ �نفۡ  لََعّل�ن اى مؤمنان با تمام « .]31[النور:  ﴾لِحن

 .»اللّه برگرديد تا رستگار شويدوجود بسوى 
روزى صد بار از وى كنم و  من به پروردگارم رجوع مى«فرمايد:  مى صو رسول اكرم
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ُُ ظ «فرمايد:  مى و حضرت عمر ).مسلم و ابو داود( .»طلبم آمرزش مى ََ ُِ �ظ
َ
َديَمىُو�  

َيَمىُو�
ُ
َظ �

َ
ىظَل   از طرف خداوند) محاسبه خود را مورد محاسبه قرار دهيد، قبل از اينكه (« »َْ
با شالق به  رسيد، حضرت عمر در روايات آمده است: وقتى شب فرا مى. »شويد
 اى؟ كرد، امروز چه اعمالى را انجام داده زد و از خود سؤال مى هايش مى قدم

آمده است: وقتى باغش او او را از نماز باز داشت و مانع  درباره حضرت ابو طلحه
آن را در راه خداوند صدقه كرد، آرى، مطمئنا اين صدقه در خشوع و خضوع گرديد، 

 .راستاى محاسبه، تاديب و نكوهش نفس بوده است. (صحيح بخارى)
آمد و انگشتش را روى آن  منقول است كه احنف بن قيس هر روز نزد چراغ مى

كرد، اى حنيف! چه چيز  گذاشت تا حرارت آتش را لمس كند، بعد از خود سؤال مى مى
ا واداشت تا فالن عمل را در فالن روز انجام دهى؟ اين سؤال را بار، بار تكرار تو ر

 كرد. مى
منقول است كه يكى از نيكان و صالحان، از كنار ساختمانى رد شد، و گفت: اين 

كنى از  ساختمان چه زمانى ساخته شده است؟ بعد خطاب به خودش، پرسيد، تو سوال مى
كنم، بعد  ن با روزه گرفتن يك سال تمام تو را مجازات مىآنچه كه فايده برايت ندارد؟ م

 هاى شايسته، از كنار به مدت يك سال روزه گرفت. منقول است كه يكى از پاكان و انسان
غلطانيد و خطاب به نفس  يك ريگزار بسيار گرم و سوزان رد شد و خود را در آن

م را لمس كن و بدان كه ى شب و تنبل روز! حرارت اين ريگزار گر اى مرده«: گفت مى
 .»تر از اين است آتش دوزخ به مراتب گرم

منقول است: يكى از صالحان روزى سرش را بسوى سقفى بلند كرد، نگاهش به زن 
 اى افتاد، بعد سوگند ياد كرد، مادام كه زنده است بسوى آسمان نگاه نكند. بيگانه

ه بچنين نفس را محاس ها گان اين امت در برابر كوتاهى و زيادتى آرى! وارسته
كردند و بخاطر عمل نمودن و تحقق بخشيدن  كردند و آن را ملزم به رعايت تقوى مى مى

ّما﴿ :به فرمان خداوند
َ
َِّهِ  َمَقامَ  َخاَف  َمنۡ  َوأ َََ�  ۦََ ۡ ٱ َعنِ  َس �ّفۡ ٱ َو  ِ�َ  َّةَ �َۡ ٱ فَِِنّ  ٤ َهَوىٰ ل
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ۡ ٱ  ل
ۡ
سى كه از ايستادن در حضور پروردگارش بيمناك و اما ك«. ]41-40[النازعات:  ﴾٤ َوىٰ َمأ

از  .»بوده باشد و نفس را از هوى و هوس باز داشته باشد. [بداند] كه بهشت جايگاه [او] ست
 .كردند هاى نامشروع آن جلوگيرى مى تامين خواسته

  :مجاهده
بدترين دشمن او نفس مجاهده عبارت است از اينكه انسان مسلمان مطمئنا بداند كه 

شان را به انجام  كند، نفس ميان دو پهلويش قرار دارد و او از آن اطاعت مىو است كه درا
ارد. خداوند به نقل از د ها تشويق نموده و به ارتكاب معاصى وا مى ها، فرار از نيكى بدى

 فرمايد: ، مىحضرت يوسف

﴿ ٓ بَّرِئن  َوَما
ن
� ََفۡ  َ ۢ  َس �ّفۡ ٱ ِِنّ  ِ�ٓ ََةن ّما

َ
�َ  ِ وٓ ٱب َّ كنم،  من نفسم را تبرئه نمى« .]53[يوسف:  ﴾ءِ ل

 .»ها تاكيد دارد همانا نفس به انجام بدى
نفس تن پرورى و آرامش دائمى را دوست دارد، مايل به بيكارى است، غرق در 

طلبد و فريفته آنها است ولو اينكه به موت و  خواهشات است. لذات زودگذر را مى
 بدبختيش منجر گردد.

هايش آشنا شود و نفسش را بشناسد، خودش  به نفس و خواسته وقتى مسلمان نسبت
كند، بر ضد آن اسلحه  كند، عليه آن اعالم جنگ مى را براى جهاد با نفس بسيج مى

كند، هرگاه نفس در صدد  هاى آن، خود را مصمم مى كشد و براى مقابله با آلودگى مى
ها شود، آن را  تامين خواستهكند، هرگاه نفس مايل به  استراحت برآيد، آن را خسته مى

سازد، هرگاه نفس در طاعت و انجام خير كوتاهى كند، آن را مجازات نموده و  محروم مى
كند، چنين آن را  يش آن را ملزم مىها كند و سپس به انجام و جبران كوتاهى نكوهش مى

 فرمايد: آموزد تا رام گردد. خداوند مى كند و ادب مى تربيت مى

َِنَ ٱوَ ﴿ َّ  ٰ�َ ْ وا ََا َهدن مۡ َ�َهۡ  �ِي َّهن ۚ  ِدَ� ََا بنلَ َ ٱ �نّ  ِن ۡ ٱ لََمعَ  َّ نِ�َ منحۡ ل . ]69[العنكبوت:  ﴾٦ َِ
ترديد (نصرت و يارى)  دهيم، بى اه خود را آنان نشان مىهر كس در راه ما جهاد كند، ما ر«
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 .»خداوند همراه نيكو كاران است
پرداخت حتى  اشت وبه عبادت مىد نگاه مى ها را زنده شب صآرى! رسول اكرم

 فِ  دَ  َ «اين مورداز وى سوال شد، فرمود: كرد، و در  هاى مباركش ورم مى قدم
اى برتر و  چه مجاهده، »خواهم بنده شاكر خدا باشم مى« ).بخارى( » ُوَ عىَ� دكوّ�

كند و  صحبت مى صاز ياران رسول اكرم تواند باشد؟! حضرت على بزرگتر از اين مى
كردند  مىام، آنان در حالى صبح  نديده صرا مانند ياران رسول اكرم هيچكس«مايد: فر مى

كردند.  ها را در حالت قيام و سجده و تالوت قرآن سپرى مى كه ژوليده حال بودند، شب
آمد مانند درختى  ها و گاهى بر چهره افتاده بودند، وقتى ياد خدا به ميان مى گاهى بر قدم

هايشان  هايشان سرازير بود بحدى كه بدن لرزيدند، اشك از چشم زاند، مىكه باد آن را بلر
 .»شد خيس مى

َو «فرمايد:  مى ءحضرت ابودردا سوال ُُِة ني  دىىت �َِىش ضوني َ�دَ�! �َممأ 
بيلو�جِ َ�سَِود َ ِ جوى �سال،ل َسيسَة  قو�م ضَتقوَ  َيضَ �سمم كمي ضَت   َيضَ 

 خواستم: چيز نبودند، من حتى براى يك روز زندگى را نمىاگر اين سه « »�لمِ
 تشنگى بخاطر خشنودى پروردگار در روزهاى گرم آفتابى و سوزان. -1
 هاى نيم شب. ناله و نيايش و سجده -2
كنند و از سخنان زيبا  هاى خوب را گل چين مى صحبت و همنشينى با كسانى كه حرف -3

خود را در برابر  ، حضرت عمر فاروق»كنند چينى مىهاى خوب و سالم تو  را مانند ميوه
فوت شدن جماعت نماز عصر، نكوهش كرد، مجازات كرد و باغى را كه دويست هزار 
درهم قيمت آن بود بخاطر فوت شدن جماعت نماز عصر، صدقه كرد، حضرت عبداللّه 

وزى كرد، ر شد، تمام شب را عبادت مى هرگاه نماز جماعت از او فوت مى ببن عمر
 نماز مغرب را تاخير كرد، براى جبران اين كوتاهى دو كنيز را آزاد كرد، حضرت على

نند ولى درواقع آنان دا خداوند بحال كسانى رحم كند كه مردم آنان را نيك مى«فرمود: 
 .»چنين نيستند
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 صهاى مجاهدت با نفس است. رسول اكرم آرى! انديشيدن از آثار و نشانى
 ).ترمذى( .»كه عمر طوالنى و اعمال نيك دارندمردم كسانى هستند  بهترين«فرمايد:  مى

فرمود: اين شب، ركوع و قيام است، سپس تمام شب را  مى /حضرت اويس قرنى
رسيد، گفت: اين شب شب سجده  كرد وقتى شب بعدى فرا مى در يك ركعت سپرى مى

 گذراند. است، سپس تمام شب را در يك سجده مى
ديدم كه چنان به  فرمود: كسانى را حضرت ثابت بنانى مىآورده)  اءامام غزالى در احي(

توانستند از محل عبادت به رختخواب بر گردند  كردند كه به آسانى نمى كثرت عبادت مى
ها  گشتند، بعضى و با حالت افتاده و خيزان به طرف رختخواب و محل استراحت بر مى

كرد، در زمستان در هواى سرد و در  م مىور شان  ايستادند كه پاهاى بقدرى در نماز مى
ايستادند تا از شدت سردى خواب نروند يا زير سقف در هواى بسيار گرم  فضاى باز مى

شدند تا در اثر گرمى، خواب بر وى حمله نكند و فرصت عبادت را از  مشغول عبادت مى
گويد:  ىاند. همسر حضرت مسروق م ها در حال سجده جان داده دست او نگيرد، بسيارى

ديدم كه پاهايش در اثر عبادت ورم كرده بودند و بخدا سوگند اگر  همواره مسروق را مى
سوخت و مدام  نشستم دلم بحالش مى سر او مى خواند و من پشت موقعى كه او نماز مى

 كردم. گريه مى
بسيارى از نيكان و صالحان بعد از چهل سالگى هرگز روى رختخواب نخوابيدند بلكه 

 كردند.  شد رختخواب را براى هميشه جمع مى سپرى مى شان  كه چهل سال از سنزمانى 
نقل شده است كه زن صالحه و نيكى از گذشتگان، كه عجزه نام داشت، در 

كرد: براى رسيدن به تو  انگيز خود چنين نيايش مى هاى پايانى شب با صداى غم قسمت
تار الطاف توبودند، آمرزش تو را هاى تاريك را سپرى كردند و خواس عبادت گزاران شب

خواهم كه مرا در نخستين گروه سابقين قرار بدهى، مرا نزد  خواستند، بارالها از تو مى مى
خود در عليين جاى بدهى، آنجا كه جاى مقربان تواست، مرا با بندگان صالح و پاكت 

گان، ملحق بگردان، تو ارحم الراحمين و بزرگ بزرگان هستى، از همه سخاوت كنند
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كرد تا اينكه  سخاوت تو بيشتر است، اى سخى، و بعد تا صبح در حال سجده گريه مى
 خورشيد طلوع كرد.

  آداب معاشرت و همزيستى:  فصل ششم

 الف) والدين:
(پدر و مادر) آگاهى از حقوق والدين و وجوب اطاعت از آنان و نيكى و احسان 

ن است، نه بخاطر اينكه والدين سبب نسبت به آنان از جمله واجبات و ايمان هر مسلما
وجود فرزندان هستند و نه بخاطر اينكه والدين در گذشته براى فرزندانشان نيكى و 

اند و اكنون براى جبران آنهمه  احسان كردند و به خاطر فرزندان زحمات را متحمل شده
اينكه خداوند ها بر فرزندان الزم است كه معامله به مثل كنند، بلكه بدليل  احسان و نيكى

فرض قرار اطاعت آنان را واجب گردانيده است و هرگونه نيكى و احسان را بر فرزندان 
داده و احسان نسبت به والدين را در كنار عبادت و توحيد خود ذكر كرده است. خداوند 

ََّك  َوقََ�ٰ ﴿فرمايد:  در قرآن مى ََ  �ّ
َ
وٓ َ�عۡ  َ ْ بندن ِ  َِِّاهن  ِِّ�ٓ  ا ٰ لۡ ٱَوَ ۚ َ�ٰ ِِحۡ  نِ َۡ ِ�َ َ�  ِعََدكَ  لنَغنّ َ�بۡ  ِِّما ًَا

ٓ  ِكَ�َ لۡ ٱ َما هن َحدن
َ
وۡ  أ

َ
َما أ هن َ ل فََ�  َِ ٓ  َ�قن َما ّفٖ  لّهن

ن
َۡ  َوَ�  أ َماَهرۡ َ� َما َوقنل هن رِ�مٗ  ٗ� قَوۡ  لّهن  فِۡض خۡ ٱوَ  ٢ اَُ

َما ََاحَ  لَهن ّلِ ٱ َج ِ  َوقنل ةِ لرّۡ�َ ٱ مِنَ  َّ ُّ َماَ�ۡ َۡ ٱ َّ َما هن َّيَ  َُ  .]24-23[اإلسراء:  ﴾٢ �َصغِ�ٗ  اِ� ََ
نكنيد و اينكه در حق والدين احسان   پروردگار تو فيصله كرده است كه شما سواى او را عبادت«

و نيكى كنيد، هرگاه يكى از والدين يا هر دو به سن پيرى رسيدند، هيچگونه سخن ناصواب و 
آنان سخن بگوئيد، همواره در حق آنان تهديد آميز براى آنان نگوئيد بلكه بسيار با ادب براى 

اند تو نيز  مطيع و مهربان باشيد و بگوئيد: پروردگارا! آنطور كه آنان در كودكى مرا تربيت كرده

ٰ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ ََاَوَوّصيۡ ﴿. »آنان را مورد مرحمت قرار بده َۡ بَِ� ّمهن  هن َ�َلَتۡ  هِ ِ�َ
ن
ٰ  ًَاَوهۡ  ۥأ  نٖ وَهۡ  َ�َ

 ٰ ََ ِ نِ  َمۡ�ِ َ�  ِ�  ۥلنهن َوف
َ
رۡ شۡ ٱ أ ٰ  ِ�  كن َۡ َولَِ� انسان را درباره (رعايت حقوق) « .]14[لقمان:  ﴾َك ِ�َ

ها او را حمل كرده است، در شكم گرفته  ايم، مادر در انبوه ناتوانى پدر و مادرش توصيه كرده
در شود) كه از من و از پ دهد، (به تو امر مى است و به مدت دو سال او را از پستان خود شير مى
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و رسول اكرم خطاب به شخصى كه از وى درباره اينكه . »و مادر تشكر وسپاسگزارى كن
چه كسى مستحق احسان او است، سوال كرد، فرمود: در درجه اول، مادرت، اين سوال و 

در دفعه چهارم فرمود: بعد از  صجواب بعد از اينكه سه بار تكرار شد، رسول اكرم
در حديثى ديگر آمده است: خداوند  ).تفق عليهم(مادر، پدر مستحق احسان است. 

است، و جدال  تران را براى شما حرام قرار دادهنافرمانى مادران، و زنده در گور كردن دخ
 ).متفق عليه( پسندد. و زياد سوال كردن و ضايع كردن مال را نيز نمى

يم؟ ترين گناهان براى تان سخن نگو در حديثى ديگر آمده است: آيا درباره بزرگ
ياران عرض كردند، چرا فرمود: شريك گرفتن براى خداوند، نافرمانى از والدين و 
شهادت دروغين، از جمله گناهان بزرگ هستند و براين مطلب كه گواهى دروغين از 

 جمله گناهان بزرگ است، بسيار تاكيد فرمود.
و  داد گويد: آن حضرت بقدرى گناهان بزرگ را بهم جلوه مى مى حضرت ابوبكر

 صكرديم كه كاش رسول اللّه فرمود كه ما آرزو مى درباره اجتناب از آنان تاكيد مى
گفت. در حديثى ديگر آمده است:  ىشد و ديگر در اين خصوص سخن نم خاموش مى

تواند خدمات پدرش را جبران كند، مگر اينكه پدرش غالم كسى باشد  هيچ فرزندى نمى«
 ).متفق عليه( .»د كرده آزادش كندو او پدرش را در برابر بذل مال خري

 سوال كردم، كدام عمل نزد صگويد: از رسول اكرم مى حضرت عبداللّه بن مسعود
شخصى  »ق والدين، بعد جهاد در راه اللّهنيكى در ح«تر است؟ فرمود:  خداوند پسنديده
آمد و در باره شركت در جهاد و رفتن به جنگ عليه كفار كسب  صنزد رسول اكرم

كرد، پيامبر فرمود: آيا پدر و مادر تو در قيد حيات هستند؟ عرض كرد، آرى،  اجازه
 ).متفق عليه( فرمود: جهاد تو همين است كه در خدمت آنان باشى.

آمد و پرسيد، بعد از اينكه پدر و مادر من فوت كردند،  صشخصى نزد رسول اكرم
فرمود: آرى،  صسول اكرمراهى وجود دارد كه بتوانم در حق آنان احسان و نيكى كنم، ر

 توانى به آنان نفع برسانى و روح آنان را شاد كنى. به چهار صورت مى
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 :اول: اينكه براى آنان درود بخوانى، دوم اينكه در حق آنان طلب آمرزش كنى. سوم
اند، و در حيات آنان عملى نشده است، آن را جامه  اند يا كرده اى كه آنان داشته اينكه وعده
اينكه به دوستان آنان اكرام كنى و پيوندت را با خويشاوندانى كه توسط  :چهارمبپوشانى. 

 پدر و مادر به تو نزديك هستند حفظ كنى.
ع برسانى و روح آنان را شاد توانى بعد از در گذشت والدين به آنان نف با اين اعمال مى

ها اين است كه  بهترين نيكى از«: در حديثى ديگر فرمود صرسول اكرمء). ابودرداكنى. (
شخص با دوستان پدر خود بعد از وفاتش، روابط حسنه داشته باشد و به پاس احترام پدر 

گونه حقوق والدين  هرگاه بمنظور اطاعت از اللّه اينمسلمان ). مسلم( .»با آنان دوستى كند
بخاطر دستور خداوند بدان پاى بند شود، آداب زير را در حق والدين  را رعايت كند و

 رد توجه قرار خواهد داد.مو
كند.  در تمام اوامر و نواهى كه خالف امر خدا و رسول نباشد از آنان اطاعت مى -1

 فرمايد: انجام گيرد، خداوند مى زيرا هيچ طاعتى به بهاى نافرمانى خداوند نبايد

ٰ  َهَداكَ َ�ٰ  �ن﴿ ن َ�َ
َ
نۡ�ِ  أ ۖ عۡ تنطِ  فََ�  مٞ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ِ�  كَ � َما َماَوَصاِحبۡ  هن َۡ ٱ ِ�  هن  يَاّ�

وفٗ َمعۡ  اگر پدر و مادر سعى كردند تا تو با خداوند (كسى يا چيزى) را شريك « .]15[لقمان:  ﴾ارن
كنى و درباره آن اطالع و آگاهى هم ندارى، در اين صورت از آنان اطاعت نكن، البته در دنيا 

 .»بخوبى با آنان رفتار كن
ها است، و هيچ مخلوقى حق چنان اطاعتى  د: اطاعت در نيكىفرمودن صرسول اكرم

 ندارد كه در آن نافرمانى خالق نهفته باشد.
دهد: مانند،  در حد توان خود نسبت به آنان هر گونه احسان و نيكى را انجام مى -2

دادن لباس، تهيه و تدارك طعام و غذا، عالج و مداوا هنگام بيمارى، و سعى و تالش 
 شان. يش آنان و ايثار در حقدرباره آسا

احترام ظاهرى و تجليل از آنان، فروتنى در برابر آنان و رعايت احترام آنان در  -3
رفتار و گفتار، آنها را تهديد نكند، در جلوى آنان صداى خود را بلند ننموده و جلوتر از 
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ام كه دال بر آنان راه نرود و همسر و فرزندان را بر والدين ترجيح ندهد و آنها را با ن
 ادبى باشد، صدا نكند، و بدون رضايت آنان به مسافرت نرود. بى

پيوند خود را با تمام خويشاوندانى كه از ناحيه آنان باوى (فرزند) قرابت دارند،  -4
مستحكم نمايد و در حق آنان طلب آمرزش كند، وعده آنان را جامه عمل پوشاند، و از 

 عمل آورد.دوستان و آشنايان آنان احترام ب

  :ب) فرزندان 
پذيرد كه فرزندان بر پدرانشان حقى دارند كه اداء آن بر پدران واجب  مسلمان مى

هاى زير تحقق  قولهباشند، اين حقوق و آداب در م است و پدران ملزم به رعايت آنها مى
 كنند: پيدا مى

ن، عقيقه نخست اختيار كردن مادرى خوب براى فرزندان، گذاشتن نام نيك بر فرزندا
كردن در روز هفتم والدت، ختنه كردن، ترحم و عطوفت نسبت به فرزند، انفاق بر فرزند، 
تعليم و تربيت صحيح فرزند، ياد دادن احكام و مسائل اسالمى، آموختن قرآن، آماده 
كردن فرزند نسبت به اداء فرايض و سنن و مستحبات، ازدواج دادن بعد از وارد شدن به 

ر دادن به فرزند درباره اينكه با پدر زندگى كند يا مستقل باشد و امور سن بلوغ، اختيا
 زندگى را خودش اداره كند.

گردد، خود را در حق فرزندان ملزم به رعايت  هر مسلمان بنابر دالئلى كه ذيال ذكر مى
 داند. نكات فوق مى

ٰ لۡ ٱوَ ﴿فرمايد:  خداوند مى -1 �َ ٰ عۡ َنرۡ  تن لَِ� وۡ  نَ َِ
َ
�  لَۡ�ِ َحوۡ  َدهننّ َ�ٰ أ ُِلَۡ�ِ ادَ  لَِمنۡ  َ� ََ

َ
ن أ

َ
 َنتِمّ  أ

ۚ ٱ اَعَة ََ ۡ ٱ َوَ�َ  لّر نودِ َموۡ ل نّ َِزۡ  ۥَ�ن  ل هن َۡ  �ن نّ َو�ِ ِ  َو�نهن  ٱب
ۡ وِف َمعۡ ل   مادرانى كه مايل« .]233: ة[البقر ﴾رن

را تا دو سال كامل شير بدهند، و بر  شان  هستند مدت شيرخوارگى را به اتمام برسانند، فرزندان
 .»ران فرض است كه در اين ايام به مادران لباس و نفقه (يعنى هزينه زندگى بپردازند)پد

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا ْ قنوٓ  َءاَم مۡ  ا �ن ََ نفن

َ
هۡ  أ

َ
مۡ َوأ َٗ  لِي�ن َها �نَا ََةن ۡ�ِ ٱوَ  �ّاسن ٱ َوقنودن  َهاَعلَيۡ  َجا
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 ٰ ََ ونَ َ�عۡ  ّ�  ِشَدادٞ  ِغَ�ٞظ  �َِكةٌ َم َ ٱ صن َّ  ٓ مۡ  َما رَهن َُ ونَ َنؤۡ  َما َعلنونَ َوَ�فۡ  أَ رن اى « .]6[التحريم:  ﴾٦ َُ
ها هستند، نجات دهيد،  مؤمنان خود و اهل و عيال تان را از آتشى كه سوخت آن انسانها و سنگ

كنند و به هر  اند كه از امر خداوند معصيت نمى فرشتگان تند خو و خشنى بر آن گماشته شده
 .»دهند آنچه كه امر شدند، انجام مى

مسلم است كه نجات از آتش دوزخ منحصر در اطاعت از خداوند است و اطاعت از 
خداوند مستلزم شناخت مواردى است كه خداوند در آن بايد اطاعت شود و اطاعت 
خداوند در آن واجب است اين موارد يا اين مسايل بدون آموزش و خواندن شناخته 

اهل او هستند، آيه مذكور دال بر اين مطلب  شوند و از آنجهت كه فرزندان شخص از نمى
است كه تعليم دادن فرزند، تربيت ارشاد و هدايت او تشويق او بسوى اطاعت از خدا و 
رسول، دور نگاه داشتن او از معصيت، كفر و فساد و شرارت، از واجبات دينى و اخالقى 

  سازد. هر فرد مسلمان است، تا بدين ترتيب فرزندانش را از آتش دوزخ رها

ٰ لۡ ٱوَ ﴿ :آيه اولى �َ ٰ عۡ َنرۡ  تن لَِ� وۡ  نَ َِ
َ
نّ َ�ٰ أ داللت بر اين مطلب دارد كه نفقه فرزند بر  ﴾َدهن

پدر واجب است، زيرا وجوب نفقه زن شير دهنده بر پدر شير خوار از آنجهت است كه 

ْ وٓ تنلن َ�قۡ  َوَ� ﴿است:  دهد، و خداوند فرموده ر مىاو(زن شيردهنده) كودك و نوزاد را شي  ا
وۡ 
َ
مۡ َ�ٰ أ َۡ  َد�ن تان را به قتل  از خوف و ترس فقر فرزندان« :يعنى. ]31[اإلسراء:  ﴾قٖ َ�ٰ ِِمۡ  يَةَ َخ

 .»نرسانيد
كرد،  ترين گناهان سوال مى خطاب به شخصى كه در باره بزرگ صرسول اكرم -2

از فرمود: اينكه كسى را با خدا شريك بدانى حال آنكه او تو را آفريده است، فرزندت را 
ترس اينكه در سفره تو شريك شود و با تو غذا خورد، بكشى يا اينكه با همسر 

 ).متفق عليه( ات عمل زشت (زنا) را مرتكب شوى. همسايه
آرى! ممنوع بودن قتل فرزندان مسلتزم رحمت، عطوفت، محافظت از جسم و جان و 

در گرو اين  فرزند پسر«فرمود:  صعقل و روان آنان است. درباره عقيقه رسول اكرم
ه شود، گوسفندى به شكرانه نعمت پروردگار ذبح شود، اسم قاست كه روز هفتم عقي
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 ترمذي). سنن( .»رى شود و موهاى سرش تراشيده شودگذا
پنج چيز از امور فطرت هستند، ختنه كردن، ناخن گرفتن، «فرمود:  صرسول اكرم

 .»ير بغلزدودن موهاى زائد بدن، كوتاه كردن سبيل، و كندن موهاى ز
تان را اكرام كنيد، ادب خوب به آنان  فرمود: فرزندان صدر حديثى ديگر رسول اكرم

 ).ابن ماجه( تان هديه الهى هستند كه به شما اعطا شدند. بياموزيد، زيرا فرزندان
تان مساوات را رعايت كنيد، يعنى در  ميان فرزنداندر حديثى ديگر آمده است، در

تبعيض روا نداريد، اگر قرار بود كسى را ترجيح بدهم، زنان را  هدايا و عطايا ميان آنان
اقامه نماز كنيد و در   تان را امر به در سن هفت سالگى فرزندان«دادم. و فرمود:  ترجيح مى

سن ده سالگى در برابر ترك نماز آنان را مورد ضرب قرار دهيد و رختخواب آنان را از 
حقوق فرزندان بر پدران اين   آمده است: از جمله. و در روايات موقوفه »خود جدا كنيد

 است، كه آنان را درست تربيت كنند، اسم خوب براى آنان بگذارند. حضرت عمر
فرمود: از جمله حقوق فرزند بر پدر اين است، كه او را نوشتن و تيراندازى ياد بدهد  مى

مود: از خانواده پاك و و بوسيله رزق حالل و پاكيزه او را تغذيه كند. در فرازى ديگر فر
عفيف ازدواج كنيد، همانا خصوصيات زشت خانوادگى تأثير گذار هستند. يكى از 

آنان اختيار كرده  شاعران عرب بر فرزندان از آنجهت منت نهاده است كه مادر خوبى براى
 گويد: بود، مى

وأول إحسانى بكم ختري  
 

 ملا جدة العراق باد عفافها 
 

سان من در حق شما اين است كه مادرى با حسب و نسب كه نخستين اح«ترجمه: 
 .»ام عفتش بر همگان آشكار است، برگزيده

  :ج) اخوت
رعايت حقوق برادران: انسان مسلمان براين باور است كه رعايت ادب برادران، همانند 
رعايت ادب پدران و فرزندان ضرورى است. برادران كوچك ملزم به رعايت ادب نسبت 
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ر حق پدران ان بزرگ هستند، همانگونه كه برادران بزرگ ملزم به رعايت ادب دبه برادر

ِلوة َ َِْم  ككِ �سو�ُ َ َُ «خود هستند. در حديث آمده است،   »دِ كىِ �
 .*1F»تر همانند حق پدر بر فرزند است تر بر كوچك حق برادران بزرگ« .(بيهقى)

و مادر نيكى كن، بعد در حق  در حق پدر«فرمود:  صو در حديثى رسول اكرم
 ).رواه حاكم( خواهر و برادر، و بعد به ترتيب در حق خويشاوندان نزديك.

  :د) حقوق زناشوئى
باشد؟  انسان مسلمان ملزم به رعايت آداب و احترام متقابل ميان شوهر و همسر مى

ا خداوند يت كند. زيراينها حقوقى هستند كه هر كدام آنها را نسبت به ديگرى بايد رعا

نّ ﴿فرمايد:  مى ِيٱ لن ِمثۡ  َولَهن ِ  ِهنّ َعلَيۡ  َّ  ٱب
ۡ وِف� َمعۡ ل َََجةٞ  ِهنّ َعلَيۡ  َولِلرَِّجالِ  رن آيه  .]228: ة[البقر ﴾َد

كند و مردان را به مزيتى از رتبه  مذكور بر هر كدام از شوهر و همسر حقوقى را ثابت مى

 حجةدر خطبه  صرسول اكرم و به لحاظ بعضى جهات ويژه، برترى داده است. حضرت
 (سنن .»همانا شما بر همسرانتان و همسرانتان بر شما، حق و حقوقى دارند«الوداع فرمود: 

البته بعضى از اين حقوق ميان شوهر و همسر مشترك هستند و بعضى ديگر  .)ترمذي
 مختص به يكى از آنان. حقوق مشترك بشرح زير هستند:

دام از زن و شوهر امين يكديگر باشند، در هيچ امانتدارى: واجب است كه هر ك -1
موردى با يكديگر خيانت نكنند. زندگى زوجين در واقع زندگى دو شريك است، رعايت 
امانت، ايجاد صدق و صفا و اخالص در هر زمينه و ابعاد زندگى فردى و جمعى آن دو 

 باشد. ضرورى مى
يكديگر دوست و مهربان دوستى و مهربانى: هر كدام از زن و شوهر نسبت به  -2

باشد، آنان ميان خود بايد بيشترين دوستى و مهربانى را در طول زندگى داشته باشند و با 

 ۦٓ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿مظهر اين آيه كريمه قرار بدهند، محبت و همدلى زيسته خود را مصداق و 
                                           

 .است قرار داده اين حديث را ضعيفشيخ آلباني  -1
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نۡ 
َ
م َخلَقَ  أ مۡ  ّمِنۡ  لَ�ن �ن َِ نفن

َ
زۡ  أ

َ
َۡ  اجٗ َ�ٰ أ َنوٓ ّلِتَ ْ كن ۡ  ا ََ مبَيۡ  وََجَعَل  َهاِِ [الروم:  ﴾ةً َوََۡ�َ  ّمَوّدةٗ  ََ�ن

ها) همسرانى براى  هاى قدرت الهى اين است كه از خود شما (يعنى از انسان از نشانى« .]21
شما آفريده است تا شما در صحبت آنان زيسته، سكون و آرامش حاصل كنيد، و ميان شما 

ن اين حديث را مدنظر داشته باشند كه چنيهم. »دوستى و مهربانى را بر قرار كرده است

ِد «فرمودند:  ِد  ال ضُ  .»هر كس بر ديگران رحم نكند بر او رحم نخواهد شد« »ن  ال ضَ
 ).طبرانى(

اعتماد متقابل: هر كدام بر يكديگر اعتماد كامل داشته باشد، در صداقت،  -3
را خداوند ندهند. زي خيرخواهى و اخالص يكديگر اندك شك و ترديد بخود راه

ََّما﴿فرمايد:  مى ۡ ٱ ِِ ؤۡ ل َنونَ من ٞ ِِخۡ  ِم و رسول ، »همانا مؤمنان با هم برادراند« .]10[الحجرات:  ﴾َوة
شود مادام كه براى برادرش نپسندد  من نمىشما مؤاز  هيچكدام«فرموده است:  صاكرم

ا تقويت پسندد پيوند زناشوئى نيز همان اخوت دينى و ايمانى ر آنچه را كه براى خود مى
 ).متفق عليه( .»كند و تثبيت مى

در صورت رعايت نكات ياد شده هر كدام از شوهر و همسر خود را عين يك ديگرى 
دانند و هرگاه يكى خود را عين دومى تصور كند، المحاله ميان آنان حسن اعتماد و  مى

د و آيد، زيرا ممكن نيست كه انسان خيرخواه خود نباش حس خيرخواهى خود بوجود مى
 دهد. بر خود اعتماد نكند، به تعبيرى، چگونه، انسان خود را فريب مى

بطور كلى ميان شوهر و همسر بايد، آداب و سنن زندگى از قبيل، نرمى در  -4
رويى، نيكى در گفتار و كردار و احترام متقابل، رعايت گردد، زيرا زندگى  معامالت، كشاده

حقق پيدا ه كرده است، در رعايت، اين آداب تبر اساس حسن و خويى كه قرآن بدان اشار

نّ ﴿گويد:  كند، قرآن مى مى وهن ِ  وََ�ِ�ن  ٱب
ۡ وِف َمعۡ ل به خوبى و نيكى با « .]19[النساء:  ﴾رن

رعايت اين آداب همان توصيه به خير و نيكى است كه رسول . »همسرانتان معاشرت كنيد

و� «فرمايد:  زنان فرموده است. مى درباره صاكرم درباره « ).مسلم( »بيَََي  لِ�َ�متَو

اى ازحقوق مشترك ميان  اين مجموعه »شويد.. زنان به رعايت نيكى و حقوق آنان توجيه مى



 165  باب دوم: آداب

 

زن شوهر هستند كه بايد، آن دو باينها توجه داشته و در حق يكديگر به شدت پاى بند 
آوردند، اين آنها باشند و براى رعايت بهتر و بيشتر آنها از يكديگر عهد و پيمان بعمل 

  َف َوَ�يۡ ﴿ت كه قرآن بدان اشاره كرده است. عينا همان مطلبى اس
ۡ
ونَهن تَأ ذن فۡ  َوقَدۡ  ۥخن

َ
 َ�ٰ أ

مۡ َ�عۡ  �ن َخذۡ  ٖض َ�عۡ  َِِ�ٰ  ضن
َ
م نَ َوأ اى) را  چگونه (مهريه« .]21: ء[النس ﴾٢ اَغلِيظٗ  ًقاّمِيَ�ٰ  ِمَ�ن

ايد  زن و شوهر، به يكديگر نزديك شدهگيريد، حال آنكه شما  ايد، آن را پس مى كه به همسر داده
و به خاطر . »اند ايد و همسران از شما تعهد و پيمان مستحكم گرفته و مقاربت انجام داده

 اطاعت از خداوند نسبت به يكديگر فياض باشند و از اغماض و مسامحت استفاده كنند.

ْ  َوَ� ﴿فرمايد:  خداوند در اين خصوص مى ا ون ََ مۚۡ ََ بَيۡ  َل َفۡض لۡ ٱ تَن َ ٱ ِِنّ  �ن  َملنونَ َ�عۡ  بَِما َّ
ترديد، خداوند از  ر بزرگوارى را  فراموش نكنيد، بىنسبت به يكديگ«. ]237: ة[البقر ﴾بَِص�ٌ 

 .»اعمال شما خبر دارد
اما حقوق مخصوص به زن و شوهر كه رعايت آنها بر هر كدام نسبت به ديگرى 

 باشند: واجب است، بشرح زير، مى

 :هرحقوق زن بر شو
 باشند: رعايت نكات زير براى شوهر در حق همسرش، ضرورى مى

نخست اينكه شوهر با رفتار و كردار و گفتار نيك با همسرش زندگى كند، يعنى  -1

نّ ﴿است:  برخورد خوب با او داشته باشد، زيرا خداوند فرموده معاشرت و وهن  وََ�ِ�ن
 ِ  ٱب

ۡ وِف َمعۡ ل كند  انطور كه براى خود غذا تهيه مىشوهر موظف است هم .]19[النساء:  ﴾رن
خرد، براى او نيز لباس تهيه كند، هرگاه شوهر  براى او نيز تهيه كند، براى خود لباس مى

از او احساس سركشى و نافرمانى كند، او را به ترتيبى كه خداوند فرموده است، تنبيه كند، 
د، اگر باز نيامد، يعنى اينكه بدون سب و شتم و بد و بيراه گفتن او را نصيحت كن

تواند او را  رختخوابش را از خود جدا كند، و اگر باز نيامد، با پرهيز از سر و صورتش مى
بود و يا زخمى شدن جسم او متنبيه بدنى كند آنهم نه در حديث كه منجر به شكستن و ك
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وزَهن  َ�َافنونَ  َِ ّ�ٰ ٱوَ ﴿تنبيه شرعا حرام و ناجايز است.  شود. كه اين نوع َن ن وهننّ  نّ �  فَعِظن
نّ هۡ ٱوَ  وهن رن ۡ ٱ ِ�  جن ّنۖ ۡ�ِ ٱوَ  َمَضاِجعِ ل َطعۡ  فَِِنۡ  َنوهن

َ
مۡ أ ْ َ�بۡ  فََ�  ََ�ن وا بِيً�  ِهنّ َعلَيۡ  غن  .]34[النساء:  ﴾َِ

كنند، نخست آنان را  همسرانى كه شما بيم داريد از اينكه آنان راه نافرمانى و طغيان را اختيار مى«
ى رختخواب خود را از آنان جدا كنيد، در مرحله بعدى با اندك نصيحت كنيد، در مرحله بعد

زدن آنان را تنبيه كنيد، اگر از طغيان و سركشى باز آمدند، شما حق هيچگونه برخورد نا مناسب 
كرد  خطاب به شخصى كه از حقوق همسر سوال مى صو رسول اكرم .»با آنان را نداريد

ز غذا بده، هرگاه براى خود لباس تهيه خورى به او ني فرمود: هرگاه خودت غذا مى
كنى، براى او نيز لباس تهيه كن، بر سر و صورت او نزن و وى را بد و بيراه نگو و از  مى

خبردار، حق آنان (همسران) بر شما اين «او  قهر نكن مگر در منزل خودت، و فرمود: 
، و »ايت كنيدآنان را رعآنان احسان كنيد، در طعام و لباس حقوق    است كه در حق

هيچ مرد مسلمانى نسبت به زن مسلمانش خشمگين و متنفر «همچنين فرموده است: 
ابو ( »پسندد پسندد، حتما خصلت ديگرى را از وى مى اگر يك خصلت از آن را نمى نشود
 ).داود
اگر زوجه و همسر نسبت به امور دين و مسائل و احكام ضرورى علم و آگاهى  -2

است كه مسايل اوليه و احكام ضرورى دين را به او ياد بدهد يا به  ندارد، بر شوهر الزم
او اجازه بدهد تا در مجالس و محافل علم حضور پيدا كند، زيرا نياز همسر در رابطه با 
اصالح دين و تزكيه روح و پااليش باطن كمتر از نياز او به نفقه و لباس نيست، وقتى 

پوشيدنى، غذا و مسكن بر عهده شوهر است تامين نيازهاى دنيوى از قبيل خوردنى، 

ٰ ﴿گويد:  شد. قرآن در اين باره مىبا تامين نيازهاى دينى نيز جز وظايف شوهر مى ّ�َهاََ
َ
� 

َِنَ ٱ َّ  ْ َنوا ْ قنوٓ  َءاَم مۡ  ا �ن ََ نفن
َ
هۡ  أ

َ
مۡ َوأ َٗ  لِي�ن خود را و زن و فرزند و اهل « .]6[التحريم:  ﴾�نَا

 .»ت دهيدخانواده خود را از آتش دوزخ نجا
ش دوزخ آيد از اينرو نجات دادن او از آت همسر شخص نيز جزو اهل او به شمار مى

ً�َ «فرموده است:  صنيز بر عهده شوهر است. رسول اكرم ِظ يَ  َل ََ و� بَيََّ َُ تَوظ ََ�مظ َال 
َ
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ُم ظ  ََ ٌَ َعَظ شود،  مى مواظب باشيد در مورد رعايت حقوق زنان به شما توصيه« »فَإَّ�َمي ُمّ  َعَو�
و از جمله توصيه به خير اين است كه مسائل و احكام ضروريه  ،»آنان بدست شما اسيراند

 دين را بداند و تربيت الزم براى اداره كردن و اصالح شخصيت دينى خود را داشته باشد.
از جمله حقوق زن بر شوهر اين است كه او را ملزم به فرا گرفتن و رعايت شئون  -3

كند و در صورت رعايت نكردن او را مواخذه كند. و تنها از سفر كردن و  و آداب اسالمى
ظاهر شدن با آرايش و اختالط با مردان بيگانه منعش نمايد، زمينه عفت و حفاظت و 
صيانت از گناه را برايش فراهم سازد، اجازه ندهد كه دست به كارهاى خالف اخالق و 

اظت و صيانت از وى است و اگر در انجام دار مسئوليت حف دين بزند. زيرا شوهر عهده
اين رسالتش كوتاهى كند، روز قيامت مورد باز خواست خداوند قرار خواهد گرفت، 

ٰ  لرَِّجالن ٱ﴿فرمايد:  چون خداوند مى ونَ قَّ� ٓ ٱ َ�َ  ُن ا ََ ِ دار امور  مردان عهده« .]34[النساء:  ﴾ءِ لّن

ُِّجُل «فرمايد:  مى صو رسول اكرم، »زنان هستند َ�ّ،َتهَ  �س َّ ُِوٌل َ� ظ  َظ ََُمَو َز َالَه  مظ
َ
  َِ   ُ �َّ«. 

خصوص در روز قيامت از او سوال   باشد و در اين اش مى دار امور خانواده  هر شخص عهده«
 (متفق عليه). .»خواهد شد

اگر شوهر بيش از يك همسر دارد، ميان همسران عدالت را بايد رعايت كند،  -4
گذارى نزد هر يك از همسران بايد رعايت  اس، مسكن و شبعدالت و تساوى در نفقه، لب

 شود. و در امور ياد شده اندك كوتاهى و تبعيض حرام و مورد ناخشنودى خداوند است.
 فرمايد: زيرا خداوند مى

ّ�  تنمۡ ِخفۡ  فَِِنۡ ﴿
َ
ْ َ�عۡ  َ نوا ٰ  ِدل وۡ  ِحَدةً فََ�

َ
لََكۡت  َما أ َُ  َۡ

َ
مۡ َ�ٰ َ  در صورتى كه« .]3[النساء:  ﴾َن�ن

در  صو رسول اكرم. »عدالت و تساوى رعايت نشود آنگاه بيش از يك همسر اختيار نكنيد

َ�ظ «باره همسران توصيه به خير فرموده است:  مظ ََ  ٌ ِظ ََ ني َل َالَه  مظ
َ
ََ ُُم ظ  ِظ َ َل ُُِم ظ  »َل

نسبت به همسران خودم   اند كه با اهل و همسران خود خوبى كنند و من بهترين شما كسانى«

 ).طبرانى با سند حسن(. »كنم و با آنان رفتار پسنديده دارم يار خوب عمل مىبس
از جمله حقوق همسر بر شوهر اين است، كه شوهر نبايد راز و اسرار همسرش را  -5
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با ديگران ياد آور شود و بيان كند، زيرا شوهر امين و  فاش كند و نقص و عيب او را
رعايت گردد، خيانت نشود و شوهر بايد از  دار همسر خويش است. امانت بايد امانت

َم «فرمايد:  مى صهمسرش دفاع كند. رسول اكرم ًََة ضَوظ َ
َظ َ َن َّ � ََ َِ َعَظ َّي � ّ ََ

َ
َّ َن ظ   الَ
ُُّ  ضََظُشُ َسَّمي ِظَي الََلظَه  ُق ََ تََه 

َ
 َِ  �زظ

َ
ِظَي الَل ُِّجَل ُ� َق،َيَنَة �س

ظ
نزد مردم روز قيامت   بدترين« »�َ

كند و بعد  كند، همسر با وى راز و نياز مى اللّه، همان شوهرى است كه با همسرش زندگى مى
 ).مسلم(. »گذارد كند و با ديگران درميان مى شوهر راز همسرش را پخش مى

 :حقوق شوهر بر همسر
 همسر نيز بايد حقوق شوهر را رعايت كرده و به نكات زير توجه داشته باشد:

ر بايد از شوهرش اطاعت كند، البته اطاعت در امورى كه نافرمانى زوجه يا همس -1

َطعۡ  فَِِنۡ ﴿فرمايد:  در آن نباشد، خداوند مىخداوند 
َ
مۡ أ ْ َ�بۡ  فََ�  ََ�ن وا بِيً�  ِهنّ َعلَيۡ  غن َِ﴾ 

اگر همسران از شما اطاعت كنند، شما حق هيچگونه تعرض و نكوهش و مالمت « .]34[النساء: 

َظ تََجَ َ «فرمايد:  مى صاكرم و رسول ،»را نداريد
َ
بَتظ  

َ
�َدَه فَأ َِ  فَ

َ
تَُه الل

َ
 َِ ُِّجُل �زظ ََ �س الَذ� َد

َىحَ  ُظ َّ تُ ُة َد َُ ََ
َِ ظَم ََتظَ ي �س َِ ََ ََ ىَي َْحظ رختخواب خود   هرگاه شوهر همسرش را به« »َيىَيَت 

ز همسرش دعوت كند و همسر از وى اطاعت نكند و شوهر شب را در حالى سپرى كند كه ا

و در حديثى  ).متفق عليه(، »كنند ناراضى باشد، فرشتگان چنين همسرى را لعن و نفرين مى
كردم شوهرش  دادم به زن امر مى فرمايد: اگر به كسى اجازه سجده غير خدا را مى ديگر مى

 ).ابوداود و ترمذى( سجده كند.
قب اموال، بروى شوهر بر همه واجب است. همسر بايد مراحفاظت، عزت و آ -2

ٰ ٱفَ ﴿فرمايد:  ر خويش باشد. خداوند مىفرزندان و ديگر شئون خانه شوه َّ ٰ  تن لَِ�ٰ ل  ٌت ََِ�ٰ َ�
 ٰ�َ ٰ ََ ن ٱ َحفَِظ  بَِما بِ َغيۡ ّلِلۡ  تٞ فِ هستند كه در   همسران نيك و شايسته آنانى« .]34[النساء:  ﴾َّ

است،  ه خداوند دستور دادهكغياب شوهران خود از اموال، آبرو، فرزندان و حيثيت آنان آنطور 

َ َ « فرمايد: مى صرسول اكرم. »كنند حفاظت مى
َ
ُ ََ ََ َظَج ي  َِ،ظَت َز  َ ََ ِظ ُة ّ�َ�،ٌَة  ظَم زن در « »�س



 169  باب دوم: آداب

 

ُُ ظ َعالَ،َ ّ  «فرمايد:  و مى ).متفق عليه(. »برابر فرزندان و خانه شوهرش مسئول است فََكقل

َُِمو ُظ ُُ ظ َن ظ تَ َُِد َ فُ ئظ ََ َظ ال ضُو   ََ َُِمو ُظ ُُ ظ سََم ظ تَ ُِ،ُوتَ َّ ف  َذ
ظ
ََال ضَأ  َ حق شما « »ََ

شوهران بر همسرانتان اين است كه: آنان در محل خواب و استراحت شما كسانى را كه شما 
 .»خواهيد راه ندهند و نگذارند، كسانى را كه شما دوست نداريد، در منزل شما بيايند نمى

اين است كه، زوجه ملزم به گذراندن اوقات  از جمله حقوق شوهر بر گردن همسر -3
خود در خانه شوهر است و نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود. زن بايد نگاهش 

پائين بگيرد و به مردان نامحرم نگاه نكند، صدايش پائين باشد و دست باعمال  را
وهر، رفتار و ناشايست نزند، از گفتن سخن نازيبا خود دارى كند و با خويشاوندان ش

كند. زيرا بدرفتارى با  ، همانگونه كه خود شوهر با آنان رفتار مىباشدبرخورد نيكو داشته 
با خود اوست. در و مادر ايشان در واقع بدرفتارى پخويشاوندان شوهر و خصوصا با 

نّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿فرمايد:  خداوند مى جَ  نَ َ�َ�ّجۡ  َوَ�  �نينوتِ�ن  ٱ ةِ ِهلِيّ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ّ
ن
 .]33[األحزاب:  ﴾وَ�ٰ ۡ�

و  ،»جاهليت با آرايش بيرون نشوند  همسران بايد در خانه شما شوهران، بنشينند و مانند دوران«

ِ  نَ َضعۡ َ�ۡ  فََ� ﴿فرمايد:  مى  ٱب
ِيٱ َمعَ َ�َيطۡ  لِ َقوۡ لۡ َرٞض  ۦبِهِ قَلۡ  ِ�  َّ زنان صدا «. ]32[األحزاب:  ﴾َُ

حالتى بيماران روحى و روانى كه   ين نكنند، زيرا در چنينو لهجه گفتار خود را جذاب و شير
 فرمايد: و مى .»كنند دلهاى فاسد دارند طمع گناه مى

ِّب  ّ� ﴿ ن ٱ �ن ِ  رَ هۡ �َۡ ٱ َّ وٓ ٱب َّ خداوند سخنان نازيبا وصداى «. ]148[النساء:  ﴾لِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  ءِ ل

ؤۡ ّلِلۡ  َوقنل﴿فرمايد:  و مى. »بنلد را دوست ندارد ۡض َ�غۡ  ِت َ�ٰ مِ من بۡ  مِنۡ  نَ ضن
َ
َ ٰ  نَ َفظۡ َوَ�حۡ  رِهِنّ ََ

نّ  وَجهن بۡ  َوَ�  فنرن نّ  ِدَنَ �ن َۡ  َظَهرَ  َما ِِّ�  زِ�نََتهن اى پيامبر به زنان مؤمنه و با « .]31[النور:  ﴾َهاِم
خود را پائين بگيرند، عورت خود را حفاظت كنند، و تظاهر به آرايش   ايمان امر كن تا نگاه

يورآالت خود را در معرض ديد بيگانگان قرار ندهند، مگر آن مقدار كه ظاهر بودن آن نكنند و ز
همسر و زن آن است كه  بهترين«فرمايد:  مى صو رسول اكرم. »احتناب ناپذير است

هرگاه شوهر بسوى او نگاه كند، خوشحال شود، و از دستور او اطاعت نمايد، و در غياب 

َ «فرمايد:  و مى .»دفاع كند شوهر، از جان و مال و آبروى او َّ � ََ يَج ََ َ َز َّ و� الََنيَ  � ُِ ََ َال َقمظ
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َ ي ِظ ََ َِ َقمظ ََ فَ َِ ظَمَ  �س
َ
ُم ظ الل ََ َِ ةَ  َد َذنََت �زظ

ظ
تَأ كنيزان خدا (زنان مسلمان و مؤمنه) « »ََِذ� �مظ

رفتن خواهد به مسجد برود از  را از رفتن به مسجد خدا منع نكنيد، هرگاه همسرتان مى

ََ «و فرمود:  ).مسلم و احمد(. »جلوگيرى نكنيد ظَمَيَج  �س
َ
نُو� سَالََّيَ  بَيَّال،ظَل الل َِ هنگام « »َ�َظ

  ).مسلم، احد، ابوداوود و ترمذى(. »شب زنان را از رفتن به مساجد منع نكنيد

  :آداب معاشرت با خويشاوندان و صله رحم
داند،  زديكان، و خويشاوندان مىمسلمان خود را ملزم به رعايت ادب نسبت به ن

همانطور كه در حق والدين و فرزندان خود، خود را ملزم به رعايت ادب و احترام 
ا پدر و مادرش كند كه ب گونه رفتار مى با عمو و عمه و دائى و خاله همانداند. مسلمان  مى

عت، در نيكى و گونه، رفتار و برخورد را در جميع مظاهر زندگى، در اطا كند، اين رفتار مى
احسان و غيره بطور يكسان در حق خويشاوندان و والدين و فرزندان خود، رعايت 

من و غيره است كه همه آنان را از كافر و مؤ كند. زيرا صله رحم و پيوند خويشاوندى مى
در يك زنجير بهم وصل كرده است و حفاظت اين خويشاوندى و صله رحمى بر همه 

به بزرگتران، شفقت بر كوچكتران، عيادت بيماران، غمخوارى از الزم است، احترام نسبت 
غمزدگان و دلجوئى و تسليت نسبت به مصيبت ديدگان همه و همه از رحم نشأت 

كند و لو اينكه آنان خود را از وى  گيرند. مسلمان خود را با خويشاوندان وصل مى مى
داند، و بر  را نرم و فروتن مى كنند، مسلمان در برابر خويشاوندان خود برند و جدا مى مى

كند و لو اينكه آنان با وى بد رفتارى كنند، و خشونت نشان بدهند  آميز مى خورد عطوفت
و در حق او ستم كنند. اين رفتار مؤمن بخاطر تحقق بخشيدن به مفاد آيات و رواياتى 

ْ ٱوَ ﴿فرمايد:  اند. خداوند مى ارد شدهاست كه در اين خصوص و وا َ ٱ ّ�قن ِيٱ َّ َّ  ٓ ا ََ َ نونَ �  َءل
 ٱوَ  ۦبِهِ 

َ
تان را از  بترسيد از خدايى كه شما او را واسطه نموده نيازهاى«. ]1[النساء:  ﴾َحامَ َۡ ۡ�

ْ ﴿ و. »كنيد و از قطع رحم بترسى يكديگر سوال مى نوا ْول
ن
 ٱ َوأ

َ
مۡ َ�عۡ  َحامِ َۡ ۡ� هن وۡ  ضن

َ
 ِ�  ٖض بِبَعۡ  َ�ٰ أ

ِ ٱ بِ َُِ�ٰ  اساس حكم اللّه بعضى خويشاوندان نسبت به بعضى  بر« .]6[األحزاب:  ﴾َّ
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 .»تراند نزديك

يۡ  َ�َهۡل ﴿ ََ ۡ  ِِن تنمۡ َع َّ ن تنمۡ تََو
َ
ْ �نفۡ  أ وا دن  ٱ ِ�  َِ

َ
وٓ  ِض �ۡ� عن ْ َو�نَقّطِ َۡ  ا

َ
مۡ أ . ]22[محمد:  ﴾٢ َحاَم�ن

اگر رو بگردانيد، ممكن است مرتكب فساد فى االرض و قطع خويشاوندى و صله رحمى «

رۡ لۡ ٱ َذا اتِ  َٔ َ� ﴿نين فرموده است: همچ. »شويد ۡ ٱوَ  ۥَحّقهن  َ�ٰ قن َۡ ل بِيِل� ٱ نَ �ۡ ٱوَ  ِك�َ ِم َّ ٰ  ل  َخۡ�ٞ  لَِك َ�
َِنَ  َّ ِ ونَ  ّل ِۖ ٱ هَ وَجۡ  َنرِ�دن َّ  ٰ ََ ْو

ن
من  �َِك َوأ ۡ ٱ هن فۡ ل ونَ من حق خويشاوندان، « .]38[الروم:  ﴾٣ لِحن

اى كسانى كه خواهان خشنودى اللّه هستند، مساكين و مسافران را بپرداز، اين دادن بهتر است بر

َ ٱ ِِنّ ﴿. و نيز فرموده است: »هايند رستگاران و همين َّ  
ۡ
رن ََأ ِ  ُن ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َعدۡ لۡ ٱب  ذِي ٕي �ََتا

رۡ لۡ ٱ خويشاوندان   خداوند به رعايت عدل، انجام نيكى و رعايت حقوق«. ]90[النحل:  ﴾َ�ٰ قن

ْ بن َۡ ٱوَ ﴿. و »كند امر مى وا َ ٱ دن نۡ�ِ  َوَ�  َّ � ْ وا ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  �ن ِ  ا ٰ لۡ ٱَوَ �َ َۡ رۡ لۡ ٱ َوَِِذي اَٗ َ�ٰ ِِحۡ  نِ ِ�َ  َ�ٰ قن
َ ٱوَ  ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ َۡ رۡ لۡ ٱ ذِي اَِ �َۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل ِ  لّصاِحبِ ٱوَ  َنبِ ۡ�ن ٱ اَِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ قن بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  بِ ��َۡ ٱب َّ  َوَما ل

لََكۡت  َُ  َۡ
َ
مۡ َ�ٰ َ قرار   خدا را عبادت كنيد، هيچ چيزى را با خدا شريك«. ]35اء: [النس ﴾َن�ن

ندهيد، در حق والدين نيكى كنيد. حق خويشاوندان، ايتام، مساكين، همسايه خويشاوند، همسايه 

َ  �َذا﴿و . »خانه و بغل دستى، مسافران (و كارگران) و مستخدمان را بجا بياوريد َّ َۡ لۡ ٱ َح  َمةَ قِ
 ْ نوا ْول

ن
رۡ لۡ ٱ أ َ ٱوَ  َ�ٰ قن ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ َۡ مَۡ ٱفَ  ِك�ن َمَ�ٰ ل َۡ  زنقنوهن ْ  هن ّمِ نوا مۡ  َوقنول وفٗ ّمعۡ  ٗ� قَوۡ  لَهن . ]8[النساء:  ﴾٨ ارن
هرگاه موقع تقسيم اموال، خويشاوندان و ايتام و مساكين حاضر شوند، به آنان بدهيد و با آنان «

آمده است. يكى از  يعنى برخورد خوب داشته باشيد، و در حديث، »بخوبى حرف بزنيد
سوال كرد: با چه كسانى نيكى كنم؟ فرمود: در درجه اول با  صياران، از رسول اكرم

مادرت نيكى كن. سوال كننده پرسيد، بعد از آن، فرمود: با مادرت، دفعه چهارم فرمود: با 
 پدرت و بعد به ترتيب قرابت و خويشاوندى، با خويشاوندانت.

 برند و از درباره اعمالى كه انسان را به بهشت مى صدر حديث آمده، از رسول اكرم
خدا را عبادت كن و كسى را در عبادت با خدا «دارند، سوال شد فرمودند:  دور مىدوزخ 

رسول  »شريك نگردان، نماز را بر پا دار، زكات بپرداز و پيوند خويشاوندى را حفظ كن
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اسماء دختر   حضرت ).عليه تفق. (م»او بمنزله مادر است«فرمود:  »خاله«درباره  صاكرم
درباره صله رحمى و احسان و نيكى با مادرش كه از مكه به مدينه  حضرت ابوبكر

َِ ظ «فرمودند:  صآمده بود و كافره بود، از آن حضرت كسب تكليف كرد، رسول اكرم �َ
 ََ َ َُ َّ َ�ظ   .»آرى! صله رحمى را با ايشان رعايت كن و احترامش را بجا آور« »ََ

  :معاشرت با همسايگان آداب
پذيرد كه همسايه بر همسايه  داند و مى مسلمان حقوق و آداب همسايگى را مى -1

ِ ﴿گردد، زيرا خداوند فرموده است:  حقوقى دارد كه بايد رعايت ٰ لۡ ٱَوَ �َ َۡ  َوَِِذي اَٗ َ�ٰ ِِحۡ  نِ ِ�َ
رۡ لۡ ٱ َ ٱوَ  َ�ٰ قن ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ َۡ رۡ لۡ ٱ ذِي اَِ �َۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل ِ  لّصاِحبِ ٱوَ  َنِب ۡ�ن ٱ اَِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ قن  .]36[النساء:  ﴾بِ ��َۡ ٱب
اى كه در  اى كه خويشاوند است و همسايه در حق والدين، خويشاوندان، ايتام، مساكين، همسايه«

جبرائيل همواره درباره : «فرمايد مى صو رسول اكرم. »كنار خانه است، نيكى و احسان كنيد
كردم  نمود كه من فكر مى كرد و بحدى تاكيد مى ت مىرعايت حقوق همسايه مرا وصي

خدا و معاد ايمان دارد بايد   هر كس به«فرمايد:  و مى». برد همسايه از انسان ارث مى
هر كس بر خدا و روز قيامت «فرمايد:  (متفق عليه). در جايى مى». اش را اكرام كند همسايه

فرمايد: سوگند بخدا مؤمن نيست،  مى اش را اذيت نكند، و در جايى ايمان دارد، همسايه
سوگند بخدا مؤمن نيست، سوال شد چه كسى يا رسول اللّه؟ فرمود: كسى كه همسايه از 
دست و زبان او در امان نباشد. و درباره زنى كه پاى بند نماز، روزه و زكات بود ولى 

َّ «: داد. فرمود اش را آزار مى همسايه َّي اغلب (. »ر دوزخ استجاى اين زن د« »َ َ َفظ �
 ).اند رويات در صحاح و سنن آمده اين

نيكى كردن در حق همسايه: اگر نيازمند بود به او كمك كند و اگر بيمار شد از او  -2
عيادت كند، وقتى خوشحال است او را تبريك گويد، در مصيبت او را تعزيت كند، وقتى 

گويد، او را در امور دين و دنيا  بيند، به او سالم كند، با او به نرمى سخن او را مى
ها از وى درگذر كند، در صدد  راهنمايى كند. از وى دفاع نمايد، در برابر خطاها و لغزش
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آشكار كردن واطالع پيدا كردن به اسرار او نباشد، در امور ساخت و ساز منزل و باز كردن 
ودان بسوى منزل او يا با راه و معبر او را مواجه با مشكالت و موانع نكند، با باز كردن نا

ريختن زباله جلوى منزل او، ايجاد مشكل نكند و به وى آسيب نرساند، رعايت همه اين 
نيز  صمسايل از باب احسان است كه خداوند به اعمال آن امر كرده است. رسول اكرم

. »اش احسان و نيكى كند هر كس به خدا و معاد ايمان دارد، بايد به همسايه« رمايد:ف مى
 (بخارى).

اى «فرمايد:  مى صبا فرستادن هديه و برخورد خوب او را اكرام كند، رسول اكرم -3
فرستد، آن را دست  اى را كه يك زن همسايه براى همسايه ديگر مى زنان مسلمان، هديه

در  ).. (بخارى»ارزش نشماريد ولو اينكه سم گوسفندى باشد بى كم نگيريد و اندك و
ها حقدار به تو  كه از او سؤال كرده بود كدام يك از همسايه لپاسخ به حضرت عايشه

 ).متفق عليه( تر از خانه ديگران است. اش نزديك هديه است؟ فرمودند: آنكه خانه
همسايه بايد همسايه را احترام كرده از وى تجليل كند، او را از گذاشتن، طناب و  -4

ل به خانه و ملك همسايه است، چوب روى ديوار خود، منع نكند، منزل و زمينى كه متص

َظ ضََحَ  «فرموده است:  صبدون اطالع او نفروشد، رسول اكرم
َ
   َُّ ُم ظ َجي َُ َد

َ
   ّ َِ ََ َال َ�مظ

 َ َّ � ََ َ َج ََ ىًَة  ََ و  ).متفق عليه( »منع نكنيد  همسايه را از گذاشتن چوبش روى ديوارتان« »َل

هر كس « »فِ ضِِضه دَ ضِِضه عال،هن  نَ َ جيّ ِ ديََ  َ َ�َ «فرموده است: 
همسايه يا شريكى در زمين، ديوار يا باغى دارد، آن را براى فروش به ديگران عرضه نكند تا به 

 .»اش عرضه نكرده است همسايه

  :دو نكته مهم
 صها روشن شود. رسول اكرم : شخصيت واقعى يك مسلمان بايد توسط همسايهاول

ََ «ص از وى سوال كرد، فرمود: خطاب به شخصى كه در همين خصو تُ ظ َ�ُقوسُو ِظ الذ� َمَم
َت 
ظ
َمأ

َ
َظ   َتَ َيَق

ظ
َمأ

َ
َظ   ََ قَ تُ ظ َ�ُقوسُو ِظ َِذ� َمَم ََ َظَتَ  ََ دظ

َ
َظ   َظَتَ َيَق ََ ََ  دظ (رواه احمد).  »قَ
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هرگاه همسايگان در حق تو نظر خوب دارند و خوشبين هستند، پس بدان كه تو آدم خوبى «
 .»ن در مورد شما نظر بد دارند، بدان كه تو آدم بدى هستىهستى، و هرگاه آنا

: هرگاه مسلمان با همسايه بدى مواجه شود بايد در برابر اذيت و آزار او صبر كند، دوم
آمد و از دست  صاگر صبر كرد از شر او خالص خواهد شد، شخصى نزد رسول اكرم

بار سوم يا چهار فرمود: صبر كن، براى  صهمسايه خود شكايت كرد، رسول اكرم
فرمود: اسباب و اثاثيه خود را در معبر بينداز. ايشان تمام اسباب خانه را بيرون ريخت. 

ام مرا اذيت  شدند و از او سوال كردند، چه شده است؟ گفت: همسايه مردم از آنجا رد مى
كرده است. مردم، همسايه او را لعن و نفرين كردند. همسايه نهايتا مجبور شد از او 

 عذرت خواهى كند و دوباره او را به خانه برگرداند.م

 حقوق و احترام مسلمان بر مسلمان ديگر:
مسلمان نسبت به حقوق و وظايف، برادر مسلمانش ايمان دارد، خود را پاى بند و 

داند. مسلمان بر اين باور است كه اداى  اداى حقوق برادر مسلمان مى ملزم به احترام و
مسلمان عبادت و نزديكى به خدا است، مسلمان را با خداى سبحان  احترام و حقوق برادر

كند، زيرا اين حقوق و آداب را خداوند واجب كرده است، بناباين بايد بخاطر  نزديك مى
 دستور خدا آنها را رعايت نمود.

 اين آداب و حقوق بشرح زير هستند:

السالم «كند و بگويد: موقع مالقات با برادر مسلمان قبل از هر چيز به او سالم  -1

وعليكم السالم «و باوى مصافحه كند. جواب سالم چنين داده شود.  »عليكم ورمحة اهللاّ

ّيِيتنم �َذا﴿فرمايد:  زيرا خداوند مى »وبركاته ورمحة اهللاّ  ْ  بَِتِحّيةٖ  حن حۡ  فََحّيوا
َ
نَ بِأ ََ  َۡ ٓ ِم وۡ  َها

َ
 أ

 ٓ گفته شد، در جواب آن كلماتى بهتر گفته شود يا هرگاه به شما سالم « .]86[النساء:  ﴾َنّدوَها

سوار به پياده و پياده بر كسانى كه «فرمودند:  صرسول اكرم. »بهمان اندازه اكتفا شود
تر است، به كسانى كه تعدادشان بيشتر است، سالم  اند و آنانى كه تعدادشان كم نشسته
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 .»شناسيد شناسيد يا نمى ن را مىبه كسانى كه آنا السالم عليكم بگوئيد،«و فرمود:  .»گويند
هرگاه دو مسلمان با هم مصافحه كنند گناهان صغيره ايشان «و فرمود:  ).متفق عليه(

َمَم «و فرمود:  ).متفق عليه( .»شود، قبل از اينكه از هم جدا شوند بخشوده مى
ظ
ن  بَ� بَيَ

َِمَ  َّ  بَيس
َ
 ََ َّ َ�ىظ ،ظىُوُ  َد َ

ُ
َِ ت َِم فَ َّ ىظَل �س هركس قبل از سالم گفتن شروع به سخن كند، با « »َْ

 ).طبرانى و ابونعيم( .»وى صحبت نكنيد

َ «زند  وقتى برادر مسلمانى عطسه مى -2 ّ ََ  َُ َمظ
ظ
گويد، در جواب عطسه او  مى »�َُ

َل « � ََ ُ َُ ِظ  :بگويد خداوند بر تو رحم كند، گفته شود و عطسه كننده، در جواب او »ضَ

َو « ُُ ظ «يا اينكه  »ل َسَ ضِِْ � َالُح بَيََ ُظ ُ� ََ َل  �  ُ ُُ ضظ ََ خداوند مرا و تو را مورد  »َ� ظ
تان كند. زيرا رسول  مغفرت قرار بدهد يا اينكه خداوند شما را اصالح كرده، هدايت

ُ « هرگاه كسى از شما عطسه زند، شنونده برايش،«فرمود:  صاكرم َّ � ََ ُ َُ ِظ گويد، و  »ضَ

ُ « وقتى شنونده َّ � ََ ُ َُ ِظ َالُح «گفت، عطسه زننده در جواب او  »ضَ ُظ �ُ ََ َل  �  ُ ُُ ضظ ََ َ� ظ
ُُ ظ  هرگاه  صروايت است كه رسول اكرم از حضرت ابوهريره ).بخارى(. »گويد »بَيََ

داد و بدينوسيله  زد، دست مبارك يا گوشه چادرش را روى دهن قرار مى عطسه مى
 ه).(متفق علي كرد. صدايش را كم مى

وقتى مسلمانى مريض شود، برادر مسلمان ديگر بايد در حق او دعاى صحت  -3
هر مسلمان بر مسلمان ديگرى پنج «تش كند، زيرا در حديث آمده است: نموده و عياد

 حق دارد:
 جواب دادن سالم، -1
 عيادت بيمار، -2
 تشيع جنازه، -3
 پذيرفتن دعوت، -4
 ). متفق عليه( .»جواب گفتن به عطسه -5

ما را به عيادت بيمار، تشييع  صگويد: رسول اكرم مى ازبحضرت براءبن ع
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جنازه، جواب دادن عطسه، برى كردن حالف، (نگذارد كه در سوگندش حانث شود) 

السالم «يارى رساندن به ستمديدگان، پذيرفتن دعوت و پخش كردن و به كثرت گفتن 

را و طعام دهيد و در  گرسنگان بيماران را عيادت كنيد،«: كرد. و فرمودند امر مى »عليكم

روايت است: رسول  لالمؤمنين، عائشه از حضرت ام ).بخارى( »بشتابيدآزادى اسيران 
برد و دست راستش را روى بيمار  براى عيادت اعضاى فاميلش تشريف مى صاكرم

َِ «فرمود:  ماليد و مى مى ي
َّ نظَت �س

َ
 ََ َه  َِ َ �دظ َِ َي

ظ
ََ �ي َم

ذظ
َ
  َِ َّي يَ  الَّال �سالُّ ّ  َّّا � َِ َ َال َد

ُّ َمَقًمي يَد َْ يً  َال ُ� َِ يُؤَكَ َد َِ  ).متفق عليه( »َد
اى،  بارالها! اى پروردگار مردم، مشكل را بر طرف كن، شفا و تندرستى بيار، تو شفا دهنده«

 .»ها را از بين ببرد جز شفاى توشفائى نيست، شفائى كه تمام بيمارى

ه به هنگام وفاتش در نماز جنازه و مراسم اين حق مسلمان بر مسلمان است ك -4
فرمود: هر مسلمان بر مسلمان  صتكفين و تدفين او شريك شوند. زيرا رسول اكرم

 ديگرى پنج حق دارد.
 -5پذيرفتن دعوت  -4تشييع جنازه،  -3عيادت بيمار،  -2جواب دادن سالم،  -1

ينكه مسلمانى برى كردن در سوگند، يعنى ا -5زند  جواب گفتن به كسى عطسه مى
دهم، اگر عمل خالف شرع نباشد، بر ديگر  سوگند ياد كرد، فالن كار را انجام مى

مسلمانان الزم است كه در جهت تبرئه كسى كه سوگند ياد كرده بكوشند تا او حانث 
نقل شده، آمده است. كه رسول  نگردد. زيرا در حديثى كه از حضرت براءبن عازب

 كرد. قسم (برى كردن حالف) امر مىما را براى ابراء م صاكرم
اى مشوره كند و جوياى  هرگاه برادر مسلمان از برادر مسلمانش در مورد مسئله -6

هاى مفيد  خير و صالح شود، الزم است كه راه خير و صالح به او گفته شود و ديدگاه
را به داند، همان  برايش ارائه گردد، يعنى آنچه را شخص مورد مشوره براى خود مفيد مى

فرمود: هرگاه برادر  صكسى كه جوياى مشوره است، ارائه دهد. زيرا رسول اكرم
دانيد، باو ارائه  مسلمان از شما جوياى خير و مشورت شود، آنچه را كه خير و صالح مى
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يعنى خيرخواهى از ايشان سوال شد، خير   دين«دهيد. و در حديثى ديگر آمده است: كه 
ود: براى خداوند، براى كتاب او و رسولش، و براى ائمه خواهى براى چه كسانى؟ فرم

 ).بخارى( »مسلمانان و توده مردم
پسندد، براى مسلمان ديگر نيز بپسندد و هر  هر آنچه را كه مسلمان براى خود مى -7

 آنچه را كه براى خود دوست ندارد، براى مسلمان ديگر نيز دوست نداشته باشد.
زيرا رسول  م)ا كسى مكن اى برادر من (سعدى) مترجپسندى، ب هر بد كه بخود نمى(

َِ ُ « فرمود: صاكرم ُظ ُ َني ضَ
َ
َ  ُ َِ ُظ �َ ََ َه  ََ ِظ َ ََ َل  َل،َه َني ُبَ

َ
ََ  َّ َّ ُبَ ُم ظ َد َُ َد

َ
َنُ     ضُمظ

َ
ال

هَ  ََ ِظ َ است كه براى ديگران پسند   مؤمن بودن بطور كامل و بمعنى واقعى كلمه منوط به اين« »ََ
پسنديد، و دوست نداشته باشيد براى ديگران آنچه را كه براى  نچه را كه براى خودتان مىكنيد آ

در حديثى ديگر آمده است: مسلمانان در محبت  ).متفق عليه(. »پسنديد خودتان دوست نمى
و دوستى، عطوفت و مهربانى، با همديگر مانند جسد واحد هستند، هرگاه يك عضو از 

شوند. و  ساير اعضاء آن احساس ناراحتى نموده دچار تب مىبدن دچار ناراحتى شود، 
 فرمود: 

 (بنى آدم اعضاى يـك پيكرنـد    مؤمن براى
 

ــد    ــك گوهرنـ ــرينش زيـ ــه در آفـ  كـ
 

ــار  ــدرد آوردروزگـ ــوى بـ ــو عضـ  چـ
 

ــرار   ــد قــ ــوها را نمانــ ــر عضــ  دگــ
 

ــى    ــران ب ــت ديگ ــز محن ــو ك ــى ت  غم
 

ــى    ــد آدمـ ــت نهنـ ــه نامـ ــايد كـ  ) نشـ
 

 كه هر بخش آن موجب تقويت بخش ديگر آن است.من بمنزله ساختمان است مؤ
بر مسلمان واجب است كه مسلمان ديگر را در موقع نياز و ضرورت كمك كند و  -8

رادرت را يارى كن خواه ب«نگذارد. زيرا در حديث آمده است: يار و مددگار  او را بى
چگونگى كمك به ستمكار سوال شد  صاز رسول اكرم »يا ستمديده ستمكار باشد

هر «: و فرمود ).متفق عليه(فرمود: دست او را بگير و از ادامه ظلم و ستم اورا منع كن. 
مسلمان كه مسلمان ديگر را كه حرمت و آبرويش در خطر باشد، كمك كند، خداوند در 

 و فرمود:(احمد).  .»كند مواردى كه او نياز به كمك داشته باشد، او را كمك ويارى مى
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وى مسلمان دفاع كند، خداوند روز قيامت آتش دوزخ را از وى كس از حيثيت و آبر هر«
 (احمد). .»خواهد كرددور 
مسلمان نبايد مسلمان ديگرى را اذيت و آزار برساند از تعرض به مال و حيثيت و  -9

ظُمََالَ  «آبروى مسلمان جدا خوددارى شود، زيرا در حديث آمده است:  ََ �س َالَ   َظ ظُم ُيل �س

ِظُضهُ  َدِ�ٌمَ َدُنهُ  َََع  ُ
ُ
َنيَ همه چيز مسلمان بر مسلمان ديگر حرام و محترم است، خونش، « »ََ

مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است. و فرمود: براى  ).مسلم( .»مالش و حيثيت و آبرويش
براى دچار رعب و وحشت كند.  هيچ مسلمانى جايز نيست كه مسلمان ديگرى را

است، بسوى مسلمانى موجب اذيت و آزار   ميز كهنگاه قهرآ مسلمان جايز نيست كه با

َِ ُ «و فرمود:  ).احمد، ابوداود( »ديگر نگاه كند ُظ َّ ضَ � َّ َن   ال ظُممظ َذى �س
َ
(احمد).  » 

و فرمود: مسلمان بمعنى واقعى كلمه كسى . »پسندد خداوند اذيت و آزار مؤمنان را نمى«
و فرمود: مؤمن  ).متفق عليه( ن باشند.است كه ساير مسلمانان از دست و زبان او در اما

احمد، ( شان او را امين بدانند. هاى واقعى كسيست كه ساير مؤمنان درباره مال و جان
 ).ترمذى و حاكم

انسان مسلمان در برابر مسلمان بايد فروتن باشد، و فخر فروشى نكند، جايز  -10
پيش آنجا نشسته و نيست كه يك مسلمان، مسلمان ديگرى را از جاى مباحش كه از 

 تنَصّعِرۡ  َوَ� ﴿فرمايد:  بنشيند. زيرا خداوند مىاشغالش كرده است، بلند كند و خود در آنجا 
َّاِس  َخّدكَ   ٱ ِ�  ِش َ�مۡ  َوَ�  لِل

َ
ۖ  ِض �ۡ� رًَحا َ ٱ ِِنّ  َُ ِّب  َ�  َّ ّ  �ن ۡ  �ن وَٖ  َتالٖ �ن َن  .]18[لقمان:  ﴾١ فَ

نرو، خداوند هيچ متكبر و   ، روى زمين با فخر و غرور راهات را براى مردم عبوس نكن چهره«
فرمود: خداوند به من امر كرده كه فروتنى  صو رسول اكرم. »فخر فروش را دوست ندارد

يگر فخر و مباهات كند. و فرمود: كنيد طورى نباشد كه بعضى از شما در برابر بعضى د
اوند او را معزز و محترم كس بمنظور اطاعت از حكم خداوند فروتنى كند، خد هر«

كه سرور و ساالر پيامبران بود در  صرسول اكرم. (ابو داود و ابن ماجه) .»خواهد كرد
داد و هرگز از راه رفتن و مجالست با فقراء، مساكين  برابر تمام مسلمانان فروتنى نشان مى
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دعا  ى آنان بود و چنينجست و همواره در صدد برآوردن نيازها ها دورى نمى و بيوه
! مرا مسكين زنده نگاه دار و در حالت مسكينى مرا از دنيا ببر و روز پروردگارا«كرد:  مى

كس ديگرى را  هيچ«فرمود: و  ).ابن ماجه و حاكم( »محشور بفرماقيامت مرا با مساكين 
شود. جا باز  از جائى كه نشسته است بلند نكنيد. البته براى كسى كه تازه وارد مجلس مى

 .»كنيد
براى هيچ مسلمانى شرعا جايز نيست كه با برادر مسلمان بيش از سه روز قطع  -11

فرمود: جايز نيست براى مسلمان اينكه بيش از سه روز  صرابطه كند. زيرا رسول اكرم
با برادر مسلمانش قطع رابطه كند، بطورى كه موقع مالقات، از يكديگر روى گردانند. و 

ند، كسى بهتر است كه شروع به سالم كند و قطع رابطه از ميان دو تن كه با هم قهر هست
 ).متفق عليه( خاتمه دهد. و فرمود: اى بندگان خدا! برادروار زندگى كنيد.

از مسلمان غيبت و بدگوئى نشود و هيچ مسلمان، مسلمان ديگرى را تحقير  -12
ياد نكند و  جوئى نكند، با نام و القاب بد كسى را نكند، مورد استهزاء قرار ندهد، عيب

ٰ ﴿فرمايد:  ى نكند. زيرا خداوند مىسخن چين ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا ْ جۡ ٱ َءاَم ثِ�ٗ  َتنِبنوا  لّظنِّ ٱ ّمِنَ  �َُ

ْ  َ�  وَ  ٞمۖ ِِثۡ  لّظنِّ ٱ َض َ�عۡ  ِِنّ  وا َن َّ مّ�عۡ  تَبَ�غۡ  َوَ�  َ�َ �ن ۚ َ�عۡ  ضن ِّب  ًضا �ن
َ
مۡ  َ �ن َحدن

َ
ن أ

َ
  أ

ۡ
َل ََأ  �ن

ِخيهِ  مَ �َۡ 
َ
وهن فََكرِهۡ  اتٗ يۡ مَ  أ ها بپرهيزيد.  منان، از بسيارى بدگمانىاى مؤ« .]12[الحجرات:  ﴾تنمن

پسنديد كه  اند، از تجسس و غيبت و بدگوئى نكنيد، آيا مى ها، گناه همانا بعضى گمان
فرمايد:  . و مى»پسنديد گوشت برادر مرده خود را بخوريد، كه چنين چيزى را نمى

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا َۡ  َ�  َءاَم َ رۡ � ن َعَ�ٰ  �ٍ قَوۡ  ّمِن مٞ قَوۡ  ََ

َ
ْ  أ وننوا َۡ  �َخۡ�ٗ  ََ�ن مۡ ّمِ ٓ  َوَ�  هن ا ََ ِ  ّمِن ءٞ �

 ٓ ا ََ ِ ّ ن َعَ�ٰ  ءٍ �
َ
نّ  أ َۡ  �َخۡ�ٗ  ََ�ن ّنۖ ّمِ وٓ تَلۡ  َوَ�  هن ْ ِمزن مۡ  ا �ن ََ نفن

َ
ْ  َوَ�  أ وا ََابَزن �َ  ِ  ٱب

َ
 من ِۡ ِ� ٱ َس بِئۡ  ِب� َ�ٰ لۡ ۡ�

وقن لۡ ٱ َن ٰ  َ�تنۡب  لّمۡ  َوَمن ِن� ََ�ٰ ۡ�ِ ٱ دَ َ�عۡ  فن ََ ْو
ن
من  �َِك فَأ ٰ ٱ هن َّ ونَ ل اى مؤمنان « .]11[الحجرات:  ﴾١ لِمن

ديگرى را مورد استهزاء و مسخره قرار ندهد. ممكن است آنان بهتر باشند، زنان   هيچ قومى، قوم
تر باشند، نيز زنان ديگر را استهزاء نكنند. چه بسا زنان مورد مسخره از مسخره كنندگان به

هاى نامطلوب و  يكديگر را تحقير نكنيد و با القاب ناشايست يكديگر را ياد نكنيد، چسپاندن نام
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ها با شأن مسلمانى شما هماهنگى ندارد. هر كس بعد از اين گناهان توبه نكند، آنان از  برچسب
 .»اند ستمكاران

واب دادند: خدا و دانيد، غيبت چيست؟ ياران ج آيا مى«فرمايد:  مى صو رسول اكرم
دانند فرمود: غيبت اين است كه برادرت را در غياب او چنان ياد كنى كه  رسولش بهتر مى

گوئيم واقعيت باشد، فرمود: غيبت همين است كه  او نپسندد سوال شد، اگر آنچه كه مى
صفات و نقص و عيب واقعى او را عنوان كنى، اگر عيوبى را كه واقعيت ندارد، مطرح 

همانا خونها، اموال و «فرمود: الوداع  حجةو در جريان  ).مسلم( ،»اى تان زدهكنى، به
براى بد «. (مسلم). و فرمود: »تان بسيار محترم هستند، حرمت آنها را پاسدارى كنيد آبروى

. (متفق عليه). و فرمود: »بودن مسلمان كافى است اينكه برادر مسلمانش را تحقير كند
 .»گز به بهشت راه نخواهد يافتچين است، هر كسى كه سخن«

هيچ مسلمانى مجاز نيست كه به ناحق از مسلمانى ديگر بدگوئى كند. خواه مرده  -13
فرمود: بدگوئى و دشنام دادن مسلمان، فسق يعنى  صباشد يا زنده. زيرا رسول اكرم

موجب خروج از حد و مرز قانون خدا است و كشتن مسلمانان به ناحق موجب كفر 
مود: هر كس مسلمانى را متهم به كفر يا فسق كند، اين كفر و فسق، به خود او است. و فر

دهند، گناه و وبال آن  و فرمود: دو نفر كه همديگر را دشنام مى ).متفق عليه. (گردد بر مى
را بد و بيراه   بر كسى است كه آغازگر دشنام بوده است. و فرمود: گذشتگان و مردگان

و ناسزا گفتن   دشنام دادن«و فرمود:  ).بخارى(اند.  شان رسيده عمالنگوئيد، آنان به پاداش ا
گويد؟ فرمود:  والدين از گناهان كبيره است. سوال شد انسان چگونه والدينش را ناسزا مى

گوئيد آنگاه او پدر و مادر شما را ناسزامى گويد  اگر شما پدر و مادر كسى را ناسزا مى
 ادرتان ناسزا گفته شد. (متفق عليه).پس شما باعث شديد كه به پدر و م

، بغض، و بدگمانى ست كه نسبت به مسلمان ديگر، در دل حسدمسلمان مجاز ني -14

ٰ ﴿فرمايد:  داشته و از او تجسس كند. زيرا خداوند مى ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا ْ جۡ ٱ َءاَم ثِ�ٗ  َتنِبنوا َُ� 

ْ  َ�  وَ  ٞمۖ ِِثۡ  لّظنِّ ٱ َض َ�عۡ  ِِنّ  لّظنِّ ٱ ّمِنَ  وا َن َّ مّ�عۡ  َتبَ�غۡ  َوَ�  َ�َ �ن  و .]12[الحجرات:  ﴾ًضاَ�عۡ  ضن
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ِمعۡ  ِِذۡ  َ�ٓ ّلوۡ ﴿فرمايد:  مى وهن َِ ۡ ٱ َظنّ  تنمن ؤۡ ل َنونَ من ۡ ٱوَ  ِم ؤۡ ل هِمۡ  تن ِمَ�ٰ من َِ نفن
َ
 .]12[النور:  ﴾�َخۡ�ٗ  بِأ

يدا نكرديد خبر افك (تهمت به عايشه) را شنيديد، چرا در حق همديگر حسن ظن پ  موقعى كه«

فرمايد: با همديگر حسد، رنجش و بغض نكنيد  مى صاكرم و رسول .»و از آن بهره نبرديد
و از همديگر روگردان نباشيد و معامالت يكديگر مداخله نكنيد، اى بندگان اللّه! برادروار 

گمان از بى  فرمايد: از گمان بد بر حذر باشيد زيرا كه ظن و و مى (مسلم). زندگى كنيد.
 (بخاري). ترين سخنان است. يهپا

نيست كه درباره مسلمانى ديگر نيرنگ و فريبكارى كند و در صدد مسلمان مجاز  -15

َِنَ ٱوَ ﴿فرمايد:  و باشد، زيرا خداوند مىگول زدن ا ۡ ٱ ذنونَ َنؤۡ  َّ ؤۡ ل ۡ ٱوَ  ِمَِ�َ من ؤۡ ل  َما بَِغۡ�ِ  ِت ِمَ�ٰ من
ْ �ۡ ٱ بنوا ََ ْ حۡ ٱ َ�َقدِ  تَ َٗ  امٗ ثۡ � اَٗ َ�ٰ �نهۡ  َتَملنوا جهت مردان و  آنانى كه بى« .]58[األحزاب:  ﴾٥ اّمبِي

و ، »اند دهند، مطمئنا مرتكب بهتان و گناه بزرگى شده زنان با ايمان را مورد اذيت و آزار قرار مى

ۡب ََ�ۡ  َوَمن﴿فرمايد:  مى وۡ  ةً  َٔ َخِطٓ�  َِ
َ
َٓ  ۦبِهِ  مِ ََرۡ  ُنمّ  امٗ ِِثۡ  أ  امٗ �ثۡ  اَٗ َ�ٰ �نهۡ  َتَمَل حۡ ٱ َ�َقدِ  ا ٔٗ بَرِ

 َٗ هر كس گناه و خطائى را مرتكب شود و آنرا برگردن ديگرى بيندازد، «. ]112[النساء:  ﴾١اّمبِي

هر كس عليه «: فرمايد مى صرسول اكرم. »مطمنا او مرتكب خطا و گناه آشكارى شده است
 مسلمانى اسلحه بكشد و هر كس در پى فريب و خدعه مسلمانان باشد، از گروه ما

 . (مسلم).»مسلمانان نيست
(متفق عليه).  »با هر كس كه داد و ستد كردى بگو كه: خيانت روا نيست«فرمايد:  و مى

دار امور ملتى شود و در حالى بميرد كه ملتش را فريب  هر كس عهده«فرمايد:  و مى
هر كس «فرمايد:  . (متفق عليه). و مى»دهد، خداوند بهشت را برايش حرام كرده است مى

 .»همسر يا مستخدم كسى را فاسد كند و فريب دهد، از گروه ماه مسلمانان نيست
انسان مسلمان مجاز نيست كه با مسلمان ديگر فريبكارى كند، يا او را تكذيب  -16

ٰ ﴿فرمايد:  ير كند. زيرا خداوند مىهايش تاخ نمايد و يا در پرداخت قرض ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ 

َنوٓ  ْ َءاَم وۡ  ا
َ
ْ أ ِ  فنوا ودِ لۡ ٱب قن اى مؤمنان نسبت به معامالت و عهد و پيمان خودپاى « .]1: ة[المائد ﴾عن
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ۡ ٱوَ ﴿فرمايد:  ، و مى»بند باشيد وفنونَ ل ٰ  ِِذَا ِدهِمۡ بَِعهۡ  من �َ ْ وا بندگان خوب « .]177: ة[البقر ﴾َهدن
، و »كنند هاى خود تعهد دارند و وفاء به عهد مى هستند كه نسبت به عهد و پيمان كسانى

وۡ ﴿فرمايد:  مى
َ
ْ َوأ ِ  فنوا تان وفا كنيد،  به عهدهاى« .]34[اإلسراء:  ﴾وٗ�  ٔن َمۡ�  َ�نَ  دَ َعهۡ لۡ ٱ ِِنّ  دِ� َعهۡ لۡ ٱب

چهار خصلت «: فرمايد مى صو رسول اكرم. »چون درباره آنها از شما سوال خواهد شد
ادام ها را داشته باشد، يك خصلت از نفاق را دارد، م هستند، هر كس يكى از اين خصلت

 -2خيانت در امانت  -1كه آن را ترك نداده باشد. آن چهار خصلت بشرح زير هستند: 
. »اينكه در خصومت متوسل به بدزبانى و دشنام شود -4خلف وعده  -3دروغ در گفتار 

 (متفق عليه).
فرمايد: سه گروه هستند كه روز قيامت، دشمن  خداوند مى«: فرمود صرسول اكرم

شخصى كه با من عهد كرده و پيمان شكنى كند، يعنى به عهدش وفا  -1آنان خواهم بود. 
شخصى كه از  -3اى را فروخته و از قيمتش استفاده كند  شخصى كه انسان آزاده -2نكند 

 . (بخاري). »كارگر كار گرفته و مزدش را نپرداخته است
ها از كسى كه توان  تاخير كردن در پرداخت بدهى«: فرمايد مى صرسول اكرم

رداخت را دارد، ستم است، و اگر طلب شما موكول به شخصى گرديد كه توان پرداخت پ
 . (متفق عليه).»تان را با حسن خلق از وى مطالبه كنيد و بخواهيد را دارد، شما طلب

هر مسلمان موظف است كه اخالق و رفتارش با ديگران نيك باشد، و از هر  -17
اى گشاده و خندان  ود دارى كند، با چهرهگونه آزار رسانى به مسلمان ديگر جدا خ

ها در  همديگر را مالقات كنند، نيكى و احسان را از همديگر بپذيرند و ا زخطاها و بدى
از آنچه كه در توان يك مسلمان نيست، از او خواسته نشود، مثال علم از  گذر كنند و

زيرا خداوند  ه نشود،جاهل و نطق و سخنورى از كسى كه قادر به تكلم نيست، خواست

ذِ ﴿فرمايد:  مى   وَ َعفۡ لۡ ٱ خن
ۡ
رۡ َوأ ِ  ُن رۡ لۡ ٱب عۡ  ِف عن

َ
عفو را « .]199[األعراف:  ﴾١ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

َِ «فرمايد:  مى صو رسول اكرم. »پيشه كن، امر به معروف كن و از جاهالن روگردان باش
�تّ

 َ
ظ
ىََِّة �ُ َّ تظَىَ  �س

َ
 ََ َ َد،ظ َُمي ُكَظَت  َّ �   

ََ ِ  َد
َِ َبُالُ َّي � َِ ََ َََلي ُكَ ي  َََة َقمظ هرجا كه هستى «. »ََ
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از نافرمانى خدا بپرهيز، بعد از ارتكاب خطا و بدى، نيكى انجام بده، زيرا نيكى آثار بدى را 
 ).حاكم و ترمذى(. »زدايد و با اخالق خوب با مردم رفتار كن مى

احترام بگذارد و بر كوچكتر از خود  هر انسان مسلمان بايد به بزرگتر از خود -18
تران  هر كس به بزرگ« فرمايد: مى صشفقت و مهربانى داشته باشد. زيرا رسول اكرم

و فرمود:  ).و حاكم . (ابوداوود»تران رحم نكند، از مانيست احترام نگذارد و به كوچك
و  با اكرام در واقع مترادف نسبت به مسلمانى كه محاسن خود را سفيد كرده است،  احترام

آمده است: نوزادان به خدمت حضرت  صاجالل خداوند است و در سيره آنحضرت
شدند تا حضرت آنان را اسم گذاشته و براى آنان دعاى خير و بركت كند، آن  آورده مى

داد، و آنان  شدند، روى زانوى خود قرار مى حضرت نوزادان را كه به خدمت او آورده مى
كردند، و  هاى آن حضرت ادرار مى اوقات نوزادان روى لباس گرفت، بسا را در بغل مى

شد، كودكان در جلوى  از مسافرت وارد مدينه مى صروايت شده است، هرگاه آنحضرت
داد كه كودكان نزديك او  كرد و دستور مى آمدند، آن حضرت توقف مى مى صآنحضرت

سر خود بر مركب گرفت و سپس پشت  داشت و در بغل مى آورده شوند، آنان را بر مى
كرد تا كودكان را بر دوش بگيرند، همه اين رفتارها  نشاند و به ياران خود امر مى مى

 نسبت به كودكان بود. صنشانگر شفقت و مهربانى آنحضرت
هر مسلمان موظف است كه از جانب خود نسبت به ساير مسلمانان عدل و  -19

دوست دارد با وى رفتار شود، زيرا  انصاف را رعايت كند و با آنان چنان رفتار كند كه
رسد مادام كه اين سه خصلت در او  فرمود: ايمان انسان به كمال نمى صرسول اكرم
افشا  -3انصاف از جانب خود در حق ديگران  -2انفاق و دورى از بخل،  -1ديده نشود: 

 يافته و وارد  فرمايد: هر كس دوست دارد كه از دوزخ دور نجات كردن سالم. و مى

أشهد أن ال إله إال «بهشت شود، بايد در حالى از دنيا برود كه اين كلمه بر زبان او است، 

و با مردم چنان رفتار كند كه دوست دارد، با وى رفتار  »وأن حممدا عبده ورسوله اهللاّ 

 .الحرايطى و زين عراقى آن را معتل قرار نداده است). بخارى( شود.
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هاى مسلمان ديگر صرف نظر كند و عيوب او را  شانسان مسلمان بايد از لغز -20

َۡ  فن َۡ ٱفَ ﴿فرمايد:  نيايد، زيرا خداوند مى پنهان نمايد و در صدد كشف اسرار وى بر مۡ ََ  هن
َ ٱ ِِنّ  َفحۚۡ ۡص ٱوَ  ِّب  َّ ۡ ٱ �ن نِ�َ منحۡ ل عفو كن و از آنان در گذر بفرما، همانا « .]13: ة[المائد ﴾َِ

ِ�َ  َ�َمنۡ ﴿فرمايد:  و مى، »ددپسن خداوند نيكوكاران را مى ِخيهِ  مِنۡ  ۥَ�ن  عن
َ
ۢ ٱفَ  ءٞ َ�ۡ  أ  ّ�َِباعن

 ِ  ٱب
ۡ وِف َمعۡ ل ٓ  رن َدا

َ
ۡ  ءٌ َوأ ََ هر كس از جانب برادر مسلمانش مورد عفو « .]178: ة[البقر ﴾نٖ َ�ٰ �ِِِحۡ  هِ ِِ

قرار گرفت، او بايد به خوبى حقش را دنبال كند وبدهكار نيز با حسن و خوبى، حق صاحب 

َفا َ�َمنۡ ﴿فرمايد:  و مى، »ا بپردازدحق ر ۡص  ََ
َ
جۡ  لَحَ َوأ

َ
هن فَأ ِۚ ٱ َ�َ  ۥرن ِّب  َ�  ۥِِنّهن  َّ ٰ ٱ �ن َّ  ﴾لِِم�َ ل

فرمايد:  و مى. »درگذرد و آشتى كند، پاداش او برعهده خداوند است  هر كس«. ]40[الشوري: 

﴿ َ َۡ ْ عۡ َو وا َ  فن َۡ وٓ ۡص َو ْۗ َفحن َ�  ا
َ
ِّبونَ  َ ن ُن

َ
ن ٱ رَ فِ َ�غۡ  أ مۚۡ  َّ ن ٱوَ  لَ�ن وَٞ  َّ عفو و « .]22[النور:  ﴾َِّحيمٌ  َ�فن

 صو رسول اكرم »خداوند از گناهان شما بگذرد  درگذر كنيد، آيا دوست نداريد كه
عفو و گذشت مطمئنا موجب ازدياد كرامت و عزت است، و فرمود: هر كس «فرمايد:  مى

قيامت گناهان او را پنهان خواهد كرد، و  عيب و گناهان بنده را كتمان كند، خداوند روز
تان داخل نشده  فرمود: اى كسانى كه زبان شما كلمه را گفته است ولى ايمان در دلهاى

است، از مسلمانان غيبت و بدگوئى نكنيد و در صدد كشف عيوب پنهان آنان نباشيد، زيرا 
برمال و او را  هر كس در صدد كشف عيوب برادر مسلمانش برآيد، خداوند عيوب او را

اش باشد. و فرمود: هر كس به سخنان قومى  كند و لو اينكه او در داخل خانه رسوا مى
چيزى نباشند، روز قيامت در  گوش فرا دهد و آنها را استماع كند كه آنان مايل به چنين

 ).ترمذى( .»شود گوش او سرب مذاب ريخته مى
ر صورت نياز مساعدت كند و د بر مسلمان واجب است كه برادر مسلمانش را -21

ش كند. زيرا خداوند در تامين نيازها و رفع مشكالت او در حد توان سعى و تال

ْ ﴿فرمايد:  مى ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَوننوا در كارهاى خير و پرهيزگارى همديگر « .]2: ة[المائد ﴾َوىٰ ّ�قۡ ٱوَ  ِ�ّ

َۡ  ّمن﴿فرمايد:  و مى. »را مساعدت كنيد َ ََةٗ  َعةً َشَ�ٰ  َفعۡ � ََ ن َح َۡ  نَِصيٞب  ۥّ�ن  ََ�ن  .]85[النساء:  ﴾َهاّمِ
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 .»اى دارد در جهت خير شفاعت و سفارشى كند، در آن كار خير نصيب و حصه  هر كس«
هر كس غم و اندوه مسلمانى را در دنيا بر طرف سازد، «فرمود:  صو رسول اكرم 

ر كس مسلمانى را خداوند، غم و اندوه او را در روز قيامت بر طرف خواهد كرد، ه
خوشحال كند، خداوند در دنيا و آخرت او را خوشحال خواهد كرد. خداوند در پى 

. (مسلم). »اش هست مادام كه بنده در صدد مساعدت برادر مسلمانش باشد مساعدت بنده
 . (متفق عليه).»شفاعت كنيد بهره خواهيد برد«فرمايد:  و مى

ود، شود، بايد باو پناه داده ش ى ديگر پناهندههرگاه مسلمانى بنام خدا نزد مسلمان -22
نام خدا را واسطه كرد و چيزى سوال نمود، به او داده شود. اگر مسلمانى در حق برادر 

ده مسلمانش احسان كند، جبران كرده شود و براى او در عوض احسانش دعاى خير كر
طلب كند، پناهش  هر كس بواسطه نام خدا از شما پناه«: شود. زيرا در حديث آمده است

دهيد، هر كس بواسطه نام خداوند از شما چيزى بخواهد، باو جواب رد ندهيد، هر كس 
شما را دعوت كند، بپذيريد، هر كس در حق شما معروفى را انجام دهد جبرانش كنيد، 
اگر چيزى نداشتيد كه احسان او را جبران كنيد، در حق او دعاى خير كنيد تا شما اطمينان 

 ايد. (احمد، ابوداوود، نسائى و حاكم). د كه احسان او را جبران كردهپيدا كني

 :آداب معاشرت با كفار
مسلمان معتقد است كه تمام اديان بجز دين اسالم باطل و منسوخ هستند و پيروان 

باشند، اين عقيده بر گرفته از  اديان ديگر كافر و پيروان دين اسالم مسلمان و پيرو حق مى

ِ ٱ ِعَدَ  ّ�َِنَ ٱ ِِنّ ﴿فرمايد:  باشد، خداوند مى مى صحاديث رسول اكرمآيات قرآن و ا َّ 
 َوَمن﴿ فرمايد: و مى، »همانا دين حق نزد خداوند، اسالم است« .]19عمران:  [آل ﴾من َ�ٰ ِۡ ۡ�ِ ٱ

َٗ  مِ َ�ٰ ِۡ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  َتغِ ََبۡ  قۡ  فَلَن ادَِ َۡ  َبَل �ن وَ  هن ِم . ]85عمران:  [آل ﴾٨ �نَ ِ�ِ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َوهن
دينى سواى اسالم را پيروى كند، هرگز از او پذيرفته نخواهد شد و او روز قيامت جز   هركس«

َ ٱ﴿فرمايد:  و مى، »زيانكاران خواهد بود �ۡ  مَ وۡ َۡ
َ
مۡ  تن َملۡ أ مۡ  لَ�ن ََ�ن �ۡ  دَِ

َ
مۡ َعلَيۡ  تن َممۡ َوَ  �ن



 روش زندگي مسلمان  186

 

َِ نِعۡ  يتن  َم َِ ََ من  َو َٗ  مَ َ�ٰ ِۡ ۡ�ِ ٱ لَ�ن  .]3: ة[المائد ﴾ادَِ
هاى خود را بر شما اتمام كردم و دين اسالم را براى  امروز دين شما را كامل نموده نعمت«

 .»شما برگزيدم

آرى! بوسيله اين اخبار آسمانى و راستين الهى انسان مسلمان يقين دارد كه تمام اديان 
داوند دينى غير اند و دين واقعى براى تمام بشر اسالم است، خ قبل از اسالم منسوخ شده
 پسندد. پذيرد و شريعتى غير از آن را نمى از اسالم از هيچ كس نمى

 كند، زيرارضايت به كفر، كفر است. شود و آنرا تائيد نمى به كفر كافر راضى نمى -1
بغض مسلمان نسبت به كافر بخاطر مبغوض بودن او نزد خداوند متعال است.  -2

داند، مسلمان نيز با وى بغض  ض مىمادام كه خداوند كافر را بخاطر كفرش مبغو
 ورزد. مى

ذِ ﴿فرمايد:  ندارد، زيرا خداوند مى مسلمان با كافر مودت و پيمان دوستى -3 َِ  ّ� َ�ّت
ۡ ٱ ؤۡ ل َنونَ من ٰ لۡ ٱ ِم وۡ  فِرِ�نَ َ�

َ
ٓ أ َا ۡ ٱ دنونِ  مِن ءَ َِ ؤۡ ل   مؤمنان، مؤمنان را گذاشته«. ]28عمران:  [آل ﴾ِمَِ�َ من

َنونَ َنؤۡ  امٗ قَوۡ  َ�ِدن  ّ� ﴿فرمايد:  و مى، »ار نكنندباكفار پيمان دوستى بر قر ِ  ِم ِ ٱب َ ٱوَ  َّ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ َۡ
 ٓ ٓ  َمنۡ  ّدونَ َنَوا َ ٱ دّ َحا وَ�ن  َّ ِن ََ ْ َ�ننوٓ  َولَوۡ  ۥَو ٓ  ا مۡ َءابَا وۡ  َءهن

َ
�ۡ  أ

َ
َ ٓ مۡ ََا وۡ  َءهن

َ
ٰ ِِخۡ  أ مۡ َ� وۡ  ََهن

َ
مۡ  أ َ�َ�هن َِ : الـمجادلة[ ﴾َع

خدا و رسول مودت   ى را كه مؤمن به خدا و روز قيات باشند كه با دشمنانيابى قوم نمى« .]22
 .»و دوستى كنند. ولو اينكه آنها پدارن، فرزندان، برادارن و خويشاوندان آنان باشند

اگر كافر از اهل حرب نباشد، مسلمان درباره او عدالت و انصاف را بايد رعايت  -4

َۡ  ّ� ﴿فرمايد:  مىخداوند  كند و در نفع رسانى باو بخل نورزد. زيرا �َ ٰ من َهٮ ن ٱ �ن َِنَ ٱ َعنِ  َّ َّ 
مۡ َنَ�ٰ  لَمۡ  ۡ  َولَمۡ  ّ�َِنِ ٱ ِ�  تِلنو�ن م�ن و�ن ٰ  ّمِن رِجن مۡ دَِ� ن رِ�ن

َ
مۡ  أ وهن وٓ َو�نقۡ  َ�َ�ّ طن َِ ْ ۡ  ا ََ َ ٱ ِِنّ  ِهمۚۡ ِِ ِّب  َّ  �ن

ۡ ٱ قۡ ل ِط�َ من انصاف در حق آن عده از كفار  خداوند از احسان و نيكى و« .]8: الـممتحنة[ ﴾٨ َِ

كند. همانا  كنند، منع نمى جنگند و شما را از خانه و كاشانه بيرون نمى كه با شما مسلمانان نمى

اين آيه كريمه اقساط با كفار را كه عبارت است از عدل  .»پسندد خداوند اهل انصاف را مى
ثنى نكرده است، درباره و انصاف مباح قرار داده و بجز كفار محارب، كسى ديگر را مست
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شوند،  كفارى كه در حال جنگ با مسلمانان هستند كه در اصطالح قرآن محارب گفته مى
 قوانين و احكام بخصوصى وجود دارد.

انسان مسلمان موظف است بر اساس قانون بشردوستانه با كفار رفتار نمايد يعنى  -5
هد، اگر بيمار شود، او را مداوا اگر گرسنه شد به او غذا بدهد و اگر تشنه بود به او آب د

نرساند. زيرا در حديث آمده  دليل او را آزار كند، از موارد هالكت او را نجات بخشد و بى

مي َ «است  َّ َِ �س ُُ  َن   ظ َُ ِظ َِ ضَ ّظ
َ
َ� َِ ُو� َن ظ  َُ ّظ   بر اهل زمين« ).طبرانى و حاكم(  »َ�

ِ« مده است:و آ. »ترحم كنيد تا اهل آسمان بر شما ترحم كنند جظ
َ
ىَتُُه   َظ َّ   َ  »َِ ُيّ َذىظ َكىَ

  ).احمد و ابن ماجه(. »ترحم به هر موجود زنده موجب پاداش است«
ترين آزارى  همچنين مسلمان شرعا مجاز نيست كه به كافر غيرحربى كوچك -6

يث آمده است، خداوند برساند خواه آزار مالى باشد يا جانى و روحى. زيرا در حد
ام و آن را  اى بندگان من، من هر گونه ظلم و ستم را بر خود حرام قرار داده«: فرمايد مى

  َن ظ نذى«فرمايد:  و مى ).مسلم(. »ا بر يكديگر ستم نكنيددانم، لذ ميان شما نيز حرام مى
َق،يَنةَ 

ظ
ُمُه ضَوَم �َ ُظ ني َل

َ
اى را آزار  هر كس اهل ذمه« ).ضعيف (رواه الخطيب وهو »َذّن،ًي فَأ

 .»اند، روز قيامت (من خدا) دشمن او خواهم بودبرس

هديه دادن و هديه گرفتن و خوردن طعام كافر اهل كتاب (يهودى و نصرانى)  -7

َِنَ ٱ َوَطَعامن ﴿ايز است. چون در قرآن آمده است: ج َّ  ْ وتنوا
ن
مۡ  ِحّلٞ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ : ة[المائد ﴾ّل�ن

وقتى يهود   يات صحيح ثابت استو از روا. »طعام اهل كتاب براى شما حالل است«. ]5
كردند. آن حضرت دعوت آنان را  را براى طعام دعوت مى صمدينه رسول اكرم

 فرمود. پذيرفت و طعام آنان را تناول مى مى
انسان مسلمان نكاح زن مسلمان با مرد كافر را ممنوع و نكاح زن كتابيه را براى  -8

 َ� ﴿فرمايد:  زن مسلمان با كافر، مى واجداند. خداوند درباره ممنوع بودن ازد خود جايز مى
نّ  مۡ  ِحّلٞ  هن مۡ  َوَ�  لّهن نّ  َ�ِّلونَ  هن زنان مؤمنه براى كفار حالل نيستند و نه « .]10: الـممتحنة[ ﴾لَهن
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ْ  َوَ� ﴿فرمايد:  و مى .»مردان كافر براى زنان مؤمن وا ِكحن ۡ ٱ تَن ۡ�ِ ل ٰ  �ِ�َ من َّ ْ َنؤۡ  َح َنوا : ة[البقر ﴾ِم

خداوند درباره  .»اند با مشركان ازدواج نكنيد و آنان را ازدواج ندهيد تا ايمان نياورده«. ]221

ۡ ٱوَ ﴿فرمايد:  جواز نكاح زن كتابيه مى ۡ ٱ ِمنَ  تن َصَ�ٰ منحۡ ل ؤۡ ل ۡ ٱوَ  ِت ِمَ�ٰ من َِنَ ٱ ِمنَ  تن َصَ�ٰ منحۡ ل َّ  ْ وتنوا
ن
 أ

مۡ َ�بۡ  مِن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ٓ  لِ�ن وهننّ َءاتَيۡ  َِِذا ََهننّ  تنمن و جن
ن
ۡ  أ َ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصَِ�َ ّن َِِذيٓ  َوَ�  فِِح�َ من ّت  من

خۡ 
َ
براى شما زنان عفيفه و پاكدامن از اهل كتاب وقتى كه شما   حالل است« .]5: ة[المائد ﴾َدانٖ أ

مهريه آنان را بپردازيد، و منظور از نكاح حصول عفت باشد نه شهوت رانى و ايجاد رابطه پنهانى 
 .»و دوستى مخفيانه

ر عطسه زند و حمد خدا را بگويد، مسلمان بايد با اين كلمات عطسه او وقتى كاف -9

ُُ ظ «را پاسخ بدهد  َالُح بَيََ ُظ �ُ ََ  ُ َّ �  ُ ُُ ض ََ خداوند شما را هدايت كرده و اصالح  »َ� ظ
آمد و عطسه  صبفرمايد: در حديث آمده است، يكى از يهوديان در خدمت رسول اكرم

َو ضُِ«زد، تا رسول اللّه در حق او  ُ  «اى بج صگويد، اما رسول اكرم »َ � ُُ َ َُ ِظ ضَ
 ُ َّ ُُ ظ « »� َالُح بَيََ ُظ �ُ ََ َل  �  ُ ُُ ض ََ  فرمود. »َ� ظ

بيند، ابتدا به سالم نكند و اگر چنانچه كافر، مسلمان را  مسلمان وقتى كافر را مى  -10

ه آن را پاسخ دهد، چون در حديث آمد »وعليكم«الم گويد، مسلمان فقط با كلمه س

ُُ ظ «فرمود:  صاست رسول اكرم َََعالَ،ظ سُوظ�  َكتيَا َيُقوظ
ظ
ُل �َ مظ

َ
ُُ ظ   هرگاه « »الذ� َمالَّ  َعالَ،ظ

 ).متفق عليه( .»بگوئيد »وعليكم«اهل كتاب به شما سالم گويد، شما در جواب فقط 

هاى كفار مخالفت كند و در امورى كه ضرورى  مسلمان بايد با سنن و شيوه  -11
مشابهت با آنان جدا خود دارى كند. مثال اگر كافر ريش و محاسن خود نيستند از هرگونه 

زند، مسلمان بايد محاسنش را بگذارد، و اگر كافر محاسن خود را رنگ  را تيغ مى
با  كند، مسلمان بايد از رنگ و خضاب استفاده كند، در پوشيدن لباس نيز مسلمان بايد نمى

م  َيُ َو َنَظُ  ظ «فرمايد:  مى صرمهاى كفار مخالفت كند، زيرا رسول اك شيوه ّىَه بََقوظ ََ َ  »َن ظ ش
فرمايد:  و مى ).متفق عليه( »گردد مى  هر كس مشابهت با قومى را اختيار كند از آنها محسوب«
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َّ «فرمايد:  . و مى»ها، با كفار مخالفت كنيد با گذاشتن محاسن و كوتاه كردن سبيل« الَ
ُظ  يَّى ال ضَ َُ َّ � ََ َُ وَد 

ظ
وُم ظ �ل ُِ ََ َ فََهي ََ و ُْ يهود و نصارى لحيه و محاسن خود را « :يعنى »ىُ

يعنى محاسن و موهاى سر ، »زنند، شما مسلمانان در اين امر با آنان مخالفت كنيد خضاب نمى
را بارنگ زرد يا سرخ رنگ كنيد، و از رنگ سياه خالص بپرهيزيد، زيرا در حديث آمده 

ُ «فرمودند:  صاست، رسول اكرم ِّ و�دَ ََ َّ تَََىُوظ� �س ََ�جظ � و�سَِِ�َب،َُ  َِ رنگ « »َظ� َم
 .»موهاى سفيد را تغيير دهيد، واز رنگ سياه خالص بپرهيزيد

  :آداب رفتار با حيوانات
اند و بدليل اينكه خداوند در حق  انسان مسلمان معتقد است كه اغلب حيوانات محترم

د و نسبت به آنها خود را ملزم به رعايت آنها مهربان است، مسلمان نيز بر آنها ترحم دار
 داند: نكات زير مى

 صدهد، زيرا رسول اكرم هنگام تشنگى و گرسنگى به آنها كاه و دانه و علف مى -1

خدمت به هر موجود زنده موجب اجر و پاداش « »ِ ي ذ�ت كىَ دِ�   جِ«فرمايد:  مى

ِظَد ُ «فرمايد:  و مى، »است ِظَدُ  َال ضُ نكند، بر او رحم   هر كس بر ديگران رحم« »َن ظ َال ضَ

بر اهل زمين رحم كنيد تا اهل آسمان بر شما رحم «فرمايد:  ). و مىبخارى( »نخواهد شد
 .»كنند
انسان مسلمان بايد در حق حيوانات مهربانى و شفقت داشته باشد، زيرا رسول  -2
كنند،  ير پرتاب مىبا ديدن افرادى كه مرغ اهلى را نشانه گرفته و بسوى آن ت صاكرم

ًَِضي«فرمود:  َْ ٌَُّح  ًي َي،َه  َِ َدىِظ َ
ّ
َل َنَ  �ُ �  َ َِ لعن و نفرين خداوند بر كسى كه موجود « »ََ

اين حكم، شكار كردن را   عالوه بر اين در حديث آمده است كه، »زنده را نشانه قرار بدهد
 از صشد. رسول اكرمشود بلكه مراد حيوان جاندارى است كه در دسترس با شامل نمى

و در حديثى رسول  قتل كند، منع كرده است.را آن  حبس كردن و بستن حيوان بمنظور
نشيند، اين پرنده در صدد  كند و مى اى را ديد كه در حالت اضطراب پرواز مى اكرم پرنده
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ياران رسول اللّه آنها را گرفته بودند،  هاى كوچك خود بود كه بعضى از پيدا كردن جوجه

َمي الََلظَ ي«خطاب به اصحاب فرمود:  صول اكرمرس َ
َ
ُ ََ ُّدلَ�  َمي  َ

َ
َِ َ بََوُ َ  َم َِ چه « »َن ظ فَ

اش باز  هايش ناراحت كرده است، آنها را به النه جوجه  كسى اين پرنده را بخاطر برداشتن

 ).ابوداود با سند صحيح(. »گردانيد
ات زنده (و غير موذى) جدا انسان مسلمان از هرگونه اذيت و آزار به موجود -3

زند، آنها را مجبور به  دارد، آنها را نمى كند، آنها را گرسنه و تشنه نگاه نمى اجتناب مى
كند،  كند، دست و پاى آنها را زنده قطع نمى انجام كارى كه از توان آنها خارج است، نمى

هاى  ى از امتزن«فرمايد:  مى صاندازد، زيرا رسول اكرم زنده آنها را در آتش نمى و
گذاشت كه غذايى براى خودش  اى كه آن را حبس كرده بود و نمى گذشته بخاطر گربه

 .(بخاري) .»كرد، به دوزخ رفت تهيه كند و نه خودش آن را تغذيه مى
كند تا آنرا زياد اذيت نكند و براى  ذبح كردن حيوان حالل گوشت، سعى مىموقع  -4

 صكند، زيرا رسول اكرم كند، گردنش را فورا قطع نمى اين منظور از كارد تيز استفاده مى

موقع ذبح « »الذ� ذِت  فأدََو� �ِِة ََِح  دَم  ذب،كته َلكَ دِِته«فرمايد:  مى
. »شود، آزار نرسانيد، بايد كاردتان تيز باشد حيوان، آن را بخوبى ذبح كنيد، به حيوانى كه ذبح مى

 ).مسلم(
شد،  ها رد مى روزى از كنار النه مورچه صاكرمدر حديثى ديگر آمده است: رسول 

 »النه الضَىأ  َ ضِِا بيَيّ الال ّا �َيّ«ديد كه النه بآتش كشيده شده است، فرمود: 
ابوداود، (. »عذاب دهد  شايسته نيست كه سواى آفريدگار آتش، كس ديگرى، بوسيله آتش«

 ).حديث صحيح است
هار، گرگ،  حيوانات موذى مانند سگ مسلمان معتقد است كه شرعا اجازه دارد -5

ُِ «فرمود:  صقتل برساند، زيرا رسول اكرم مار، كژدم و موش و غيره را به ٌَ فََو�َم َخظ

ضّي ََ ُ
ظ
ُ�ََ  ُّ ُقو َِ

ظ
َ� َُ ظ َِ ََ�َظ ُة  َّ

ظ
أ َِ
ظ
َ� ََ ِظَقُ  

َ
�ُا �َ َِ ُْ

ظ
َ� ََ َّ،ُة 

ظ
َم �ُ َِ َ

ظ
ُ�ََ َّل 

ظ
ُ� َِ   َ

تَالظ رسول « »ُ�قظ
شدند، كشته شوند، خواه در   پنج گروه از حيوانات موذى هستند، هرجا كه ديده فرمود: صاكرم
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 (مسلم). »حرم باشند يا بيرون از حرم: مار و كالغ و موش و سگ هار و باز شكاري
مسلمان داغ كردن گوش و صورت شتران را بخاطر نشان يا مصلحتى ديگر جايز  -6

المال   با دست مبارك خود شتران بيت صداند، زيرا روايت شده است كه رسول اكرم مى
كرد. اما داغ كردن حيوانات ديگر مانند گاو، گوسفند و االغ، جايز نيست، زيرا  را داغ مى

صورتش داغ داده شده بود، االغى را ديد كه  صدر روايات آمده است: رسول اكرم
 ).لم. (مس»لعن و نفرين خداوند بر كسى كه چهره آن را داغ كرده است«فرمود: 

است كه خداوند به دادن  مسلمان معتقد به پرداخت زكات از حيواناتىهمچنين  -7
 ها امر نموده است. نزكات در آ

بخاطر خدمت به حيوانات و مشغول شدن با آنها نبايد از اطاعت و فرايض  -8

ٰ ﴿فرمايد:  افل شد، زيرا خداوند مىخداوند غ ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا مۡ تنلۡ  َ�  َءاَم مۡ  ِه�ن

َ
ٰ أ مۡ َ�  َوَ�ٓ  لن�ن

وۡ 
َ
مۡ َ�ٰ أ �ن ُۡ  َعن دن ِ ٱ رِ ذِ تان شما  اى مؤمنان، (مواظب باشيد) اموال و فرزندان« .]9[المنافقون:  ﴾َّ

 .»را از ياد الهى غافل نكنند
شوند: يكى آنهائى كه براى  ها، به سه دسته تقسيم مى اسب«: فرمايد مى صرسول اكرم

م آنهائى كه براى صاحبش موجب ستر و پنهان كردن صاحبش موجب اجر هستند، دو
 .اند عيوب و گناهان هستند، سوم آنهائى كه براى صاحبش مايه گناه

داشته است و آنها را به همين منظور  ها را بخاطر جهاد در راه خدا نگاه كسى كه اسب
ها مايه اجر و ثواب براى صاحب خود هستند، كسى كه  دهد، اين اسب آب و علف مى

اسب را بخاطر اينكه نيازمند ديگران نشود و از سوال كردن محفوظ بماند و حق خداوند 
ها براى صاحبشان ستر هستند و كسى كه  كند، اين اسب را درباره آنها نيز فراموش نمى

ها را بمنظور غرور، فخر و باليدن و عداوت با اهل اسالم نگاه داشته است، اين اسبها  اسب
 . (بخاري).»اند عذاب و گناه براى صاحبشان مايه

اى از آداب و رفتارى كه مسلمان بايد در حق حيوانات بخاطر  ها بود مجموعه اين
اطاعت و خشنودى اللّه و بمنظور عمل كردن به شريعت مطهره اسالم آنها را رعايت كند، 
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بخاطر اينكه شريعت اسالم، شريعت رحمت، و خير و خوبى فراگير براى تمام موجودات 
 باشد. ز انسانها گرفته تا حيوانات مىا

 پيرامون دوستى و دشمنى بخاطر خداوند:  فصل هفتم
ظف است كه، دوستى و دشمنى را بخاطر ان مسلمان به مقتضاى ايمان خود مؤانس

كند و هر آنچه را كه خداوند  پسندد، پسند مى خدا انجام دهد. او آنچه را كه خداوند مى
رسولش محبت  بدين ترتيب مسلمان بخاطر محبت خدا و كند، پسندد، پسند نمى نمى
ورزد و در اين شيوه عمل، به اين حديث  كند و بخاطر خدا و رسولش، بغض مى مى

ََ «كند:  استناد مى صرسول اكرم َ َيَق ّ ََ َنَََ   ََ  َ َ ّ ََ َطى  �ظ
َ
 ََ  َ َ ّ ََ  َُ َْ ِظ َ ََ  َ َ ّ ََ  َّ َد

َ
َن ظ  

 ََ ضَمي َِ َمَل �
تَكظ ر كس بخاطر خداوند دوستى كند و بخاطر او دشمنى ورزد و براى ه« »�مظ

 ).ابوداود(. »خشنودى او چيزى يا از دادن چيزى خوددارى كند، ايمان در او تكميل شده است
كند و با  بنابر همين حديث، مسلمان با تمام بندگان نيك و صالح خداوند محبت مى

كه پا را فراتر از حد و مرز قانون خداوند كافر و كليه كسانى  تمام بندگان فاسق، فاجر،
گذارند، عداوت و دشمنى دارد. البته اين دوستى و محبت فراگير مسلمان نسبت به  مى

شود كه مسلمان با بعضى از آنان بخاطر ويژگيهاى و  بندگان نيك و شايسته مانع اين نمى
ديگران، رسول خصوصيات اخالقى كه دارند، اخوت و محبت بيشترى داشته باشد تابا 

ممن  ـ�َ«فرمايد:  براى برگزيدن چنين دوستان و برادران تشويق كرده است: مى صاكرم
 َُ  ضُمََ

َ
ال ََ  َُ ََ

ظ
مؤمن محل الفت و « ).احمد، طبرانى و حاكم( »نأسوى َال لِ ف،م  ال ضَأ

ه دوستى است، كسى كه با ديگران دوستى نكند و ديگران با وى دوستى نكنند، خالى از هرگون
پيرامون عرش الهى، منبرهايى از نور قرار دارند، افرادى «فرمايد:  و مى .»خير و خوبى است
شان درخشان است، آنان نه  هاى شان نورانى و چهره اند كه لباسهاى روى آنان نشسته

خورند،  پيامبرانند و نه شهدا ولى پيامبران و شهيدان براى رسيدن به مقام آنان غبطه مى
فرمودند: آنان  صرسول گرامى! آنان چه كسانى هستند؟ رسول خداسوال شد، اى 



 193  باب دوم: آداب

 

نشينند، و بخاطر  كنند و با يكديگر مى كسانى هستند كه بخاطر خدا با يكديگر محبت مى
 ).نسائى و حديث صحيح است( .»روند خدا به زيارت و ديدار همديگر مى

اند:  فرموده رمايد: خداوند چنينف مى صدر حديث ديگرى آمده است: رسول اكرم
روند و بخاطر خشنودى من همديگر  آنانى كه بخاطر خشنودى من به ديدار همديگر مى«

 . (احمد و حاكم).»كنند، بر من واجب است كه با آنها محبت كنم را مساعدت و يارى مى
هفت گروه از بندگان پاك و شايسته اللّه هستند كه «فرمايد:  مى صرسول اكرم

اى جز سايه عرش او وجود ندارد، آنها را زير  ى كه هيچ سايهخداوند روز قيامت روز
 دهد: سايه عرش خود جاى مى

شخصى كه  -3جوانى كه در سايه اطاعت خدا رشد كرده است،  -2دل، اپادشاه ع -1 
دو مسلمان كه بخاطر خشنودى خداوند با هم دوست  -4دلش وابسته به مسجد است، 

 -5جمع شدن آنان فقط رضايت خداوند است، اند، مالك و معيار جدا شدن و  شده
شخصى كه زنى  -6ريزد،  افتد و اشك مى شخصى كه در تنهايى و خلوت بياد خدا مى

زيبا، و داراى پست و مقام او را دعوت به عمل بد كند و آن شخص صرفا بخاطر خوف 
ه شخصى كه چنان با اخالص و بدور از ريا صدق -7خدا دعوت آن زن را اجابت نكند، 

 .»دانند كه چقدر و به چه كسانى صدقه كره است كند كه همراهان و نزديكانش نيز نمى مى
محبتى كه براى خشنودى خداوند باشد، مشروط است به اينكه هيچگونه رنگ و بوى 
دنيا و دلبستگى مادى در آن وجود نداشته باشد، يگانه و عامل آن ايمان به خداى بزرگ و 

 انى اين اخوت و دوستى اتخاذ شود كه واجد شرايط زير باشند:برتر باشد، البته با كس
خرد نه اينكه  فرد مورد نظر بايد، عاقل باشد، زيرا اخوت و دوستى با جاهل بى -1

 خيرى ندارد، بسا اوقات با ضرر و زيان نيز دارد.
داراى اخالق حسنه باشد، زيرا بداخالق گرچه عاقل باشد، اما گاه وقتى مغلوب  -2

گردد، در نتيجه در حق برادر دينى و دوستش بجاى  م خشم و غضب مىشهوت و محكو
 كند. خوبى، بدى مى
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صاف و پاكدامن باشد، زيرا كسى كه خارج از اطاعت و بندگى خداوند باشد، از  -3
رود و ممكن است، در حق دوستش مرتكب خيانت شود و  او هيچگونه امنيتى انتظار نمى

و دوستى نداشته باشد، چون كسى كه از خدا ترين توجهى به آداب و سنن اخوت  كم
 ترسد. ترس نداشته باشد، از هيچ كس ديگر به هيچ وجه نمى

فرد مورد نظر براى اخوت ايمانى بايد ملزم به رعايت كتاب اللّه و سنت رسول  -4
زيرا اهل بدعت گاه وقتى  هرگونه بدعت و خرافات بدور باشد، زباشد، ا صاللّه

كند، شرعا نيز با اين شخص مبتدع و اهل هوى بايد قطع  ىدوستش را گرفتار بدعت م
 رابطه و بايكوت شود، و نبايد با چنين فردى اخوت و دوستى بر قرار نمود.

يكى از نيكان و بندگان شايسته اللّه، اين آداب و سنن را طى وصيتى كه براى 
م! روزى اگر بطور مختصر و كوتاه چنين بيان كرده است: اى فرزند فرزندش نوشته است،

به دوستى با ديگران نياز پيدا كردى، كسى را براى دوستى و رفاقت برگزين كه اگر براى 
او خدمتى انجام دادى، تو را مصون بدارد و اگر همراه او شدى، تو را زينت دهد، اگر 
تاوانى بگردن تو افتاد تو را يارى دهد، هرگاه دستت را براى طلب خير بسوى او دراز 

تو را بگيرد، اگر از تو نيكى بيند آن را فراموش نكند، اگر بدى بيند، جلو آن  كردى دست
را بگيرد، صحبت كسى را اختيار كن كه هرگاه از او سوال كنى، بدهد و اگر سكوت 
اختيار كنى او بدون سوال به سراغ نيازمنديهاى تو بيايد، اگر مصيبتى بر تو وارد شود، تو 

را اختيار كن، هرگاه سخنى گفتى، سخنت را باور كند را غمخوارى كند، صحبت كسى 
 اگر در مورد چيزى اختالف پيدا كرديد تو را بر خود ترجيح دهد.

 حقوق دوستى و برادرى در راه خدا:
 :اينها از جمله حقوق اخوت در راه خدا، هستند

ن ر دينى نياز به مال پيدا كرد آگاه يكى از دو برادعدت مالى: هرو مسا ةمواسا -1

ديگرى بايد به يارى او بشتابد و چنين احساس كند كه او در مال من شريك است. 
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خواهم  روايت است: شخصى نزد او آمد و گفت: مى همانطور كه از حضرت ابوهريره
دانى حق اين  با تو بخاطر خدا پيمان اخوت و دوستى بر قرار كنم، ابوهريره گفت: آيا مى

ت: خير، ابوهريره گفت: اينكه تو در مال و اخوت و برادرى چيست؟ آن شخص گف
درهم و دينار خود بيش از من، حق نداشته باشى، آن شخص گفت: هنوز من به اين مرتبه 

 ام، ابوهريره گفت: پس برو. نرسيده
هر كدام معاون ديگرى باشد، به نيازهاى يكديگر رسيدگى كنند و هر كدام سعى  -2

جوياى احوال يكديگر شوند، هركدام آن ديگرى را  كند آن ديگر را بر خود مقدم بدارد،
از اهل و فرزندان خود ترجيح دهد، حداكثر بعد از گذشت سه روز احوال يكديگر را 
جويا شوند، در بيمارى به عيادت يكديگر بروند. در كارها يكديگر را يارى دهند، در 

ر را خوشامد گويند، در دهانى كنند، همديگ مورد كارى كه بايد انجام گيرد يكديگر را ياد
 مجلس جا را براى يكديگر باز كنند و به سخنان يكديگر گوش فرا دهند.

در حق يكديگر سواى ذكر خير سخن نگويند، چه در حضور و چه در غياب از  -3
همديگر بدگوئى نكنند، در پى كشف اسرار يكديگر نباشند، در پى اطالع از احوال 

نباشند، در امر به معروف و نهى از منكر يكديگر با شخصى و اسرار پنهان يكديگر را 
 مالطفت و نرمى رفتار كنند، در گفتتگو جدال نكنند و يكديگر را نكوهش نكنند.

هر كدام از زبان خود در حق ديگرى همان سخنى را بگويد كه او بپسندد با  -4
به خوبى ياد  ها و القاب يكديگر را صدا كنند، در حضور و غياب يكديگر را بهترين نام

كنند وصف و ستايش مردم را كه در حق آنها شده است، به يكديگر برسانند، هر كدام به 
حال آن ديگر غبطه كند و از شنيدن توصيفش خوشحال شود. در نصح و خير خواهى 

فرمايد:  مى ،يكدگر كوتاهى نكنند از نصيحت كردن در انظار عمومى بپرهيزند. امام شافعى
ا مخفاينه تذكر بدهد او را نصيحت كرده است و اگر آشكارا نصيحت هر كس برادرش ر

 كند او را رسوا معرفى كرده است.
پوشى كنند، عيوب را پنهان  ها بگذرند و از سخنان زشت يكديگر چشم از لغزش -5
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نگاه دارند و نسبت به همديگر حسن ظن داشته باشند، اگر يكى از آنان بصورت پيدا يا 
و معصيتى شود، ديگرى بجاى قطع رابطه منتظر توبه و برگشت او  پنهان مرتكب خطا

 باشد.
اگر بر انجام معصيت مصر بود نخست او را پند و اندرز دهد اگر باز نيامد بر دوستى 

هرگاه دوست و برادر تو فرمايد:  مى و محبتش با وى خاتمه دهد. حضرت ابودرداء
نكن، زيرا انسان چنين است گاهى كج  تغيير پيدا كرد و راه خطا در پيش گرفت رهايش

 رود و گاهى راست. مى
ى اخوت،  اخوت و برادرى را همچنان تا دم موت بايد ادامه داد، زيرا قطع رشته -6

دهد، حتى بعد از مردن، اخوت و دوستى بايد به فرزندان و دوستان  اجر آن را به هدر مى
از پيرزنى كه پيش او  صول اكرممنتقل گردد تا اخوت حفظ شده و ادامه پيدا كند. رس

فرمود: او در روزگارى كه  صها معترض شدند، آنحضرت آمد، تقدير كرد، بعضى
كرد و حفظ رابطه و وفا كردن به عهد از جمله  خديجه زنده بود نزد ما رفت و آمد مى

 ).حاكم و حديث صحيح است( امور دين است.
فرمايد:  مى، نشود. امام شافعىو نيز بايد سعى كند كه با دشمن دوست خود دوست 

 هرگاه دوست تو از دشمن تو اطاعت كند، گويا در دشمنى با تو هر دو شريك هستند.
دوست و برادر دينى خود را مكلف به انجام كارى كه براى او مشكل و دشوار  -7

باشد نكند، همچنين او را وادار به عملى كه دوست ندارد ننمايد، از وى، طالب مال و 
و مقام نشود و او را ملزم و مجبور به انجام كار نكند، زيرا اين اخوت بر اساس پست 

خشنودى خداوند و در راه خدا پى ريزى شده است و شايسته نيست كه در راه غير خدا، 
مانند جلب منفعت مادى سوق داده شود، همانطور كه دوستش را مكلف به اين كارها 

گونه اعمال، مخل  براى وى انجام ندهد، زيرا اينرا نكند، خودش نيز اين گونه كارها 
 گردد. اخوت و موجب نقصان اجر و پاداش مى

آميز با يكديگر پرهيز كنند چنانكه در آثار نقل شده است:  همچنين از برخورد تكلف



 197  باب دوم: آداب

 

و از بعضى از بزرگان نقل  »من و متقيان امت من از هر گونه تكلف بدور و برى هستيم«
اش جاودان خواهد بود، هر كس  ف را كنار گذارد، الفت و دوستىشده است: هر كس تكل

تكلفى، كه  آثار و عالئم بىاش اندك باشد، محبت و رفاقتش مستدام است.  هزينه و نفقه
انسان بتواند با برادر  :اند از اينكه موجب انس و از بين رفتن وحشت خواهد بود عبارت

ند، با هم نماز بخوانند در كنار يكديگر اش راحت غذا بخورد با او به خلوت نشي دينى
 استراحت كنند.

شود و  رود، انس و الفت تقويت مى با اين گونه رفتار، تكلف و تصنع از بين مى
 گردد. انبساط و شادمانى حاكم مى

كند، در حق برادر  همان دعاى خير كه در حق خود، فرزندان و اعضاى فامليش مى -8

ُِّجُل «فرمود:  صاو نيز بكند، چنانكه رسول اكرمدينى خود و فرزندان و فاميل  ََ �س الذ� َد
 ََ َ ََ َن ظُل َذس

َ س ََ ه  َُ ظَمالَ   قَيَل �س
ِظ َل،َه َبَ

َ
غائبانه براى برادرش دعا   هرگاه مسلمان«(مسلم).  »َ

اند: چه  بعضى از بزرگان گفته، »گويد: براى تو نيز چنين شود مى ةكند، فرشته مستجاب الدعو
تواند با برادر دينى صالح و نيك برابرى كند؟ فاميل و فرزندان،  زديكان مىكسى از ن

برند اما  كنند و از آنچه مانده است بهره مى شخص بعد از مردن، ميراث او را تقسيم مى
آيد از  كشد و در فكر جبران حق وى بر مى برادر دينى و نيك تنها رنج رفتن او را مى

طلبد، و او زير خروارها  كند و آمرزش مى اى او دعا مىاينرو همواره در تاريكى شب بر
 خاك خفته و نهفته است.

 آداب مجالست و همنشينى:  فصل هشتم
شخص مسلمان در تمام شئون زندگى تابع راه و روش اسالم است. اسالمى كه 

اى از مسائل زندگى را رها نكرده است. حتى درباره چگونه نشستن و  ترين مساله كوچك
با دوستان نيز رهنمودهاى الزم را ارائه داده است. بنابراين مسلمان در اين زمينه مجالست 

 بايد نكات زير را رعايت نمايد:
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سپس هر جا كه جاى خالى يافت، بنشيند،  ،نخست به اهل مجلس سالم گويد -1
كند تا جايش را اشغال كند، بدون رضايت و كسب اجازه در  كسى را از مجلس بلند نمى

كسى از شما ديگرى را از جايش  هرگز«: فرمودند صر، ننشيند، رسول اكرموسط دو نف
حضرت  آيد جا باز كنند يكه از بيرون مىبنلد نكند تا جايش را اشغال كند، البته براى كس

شد،  بخاطر او كسى از جايش بنلد مى  عادتش بر اين بود، هرگاه بعبداللّه بن عمر
فرمايد: هرگاه در  مى هحضرت جابر بن سمر ).متفق عليه. (»نشست هرگز آنجا نمى

آمديم، هر جا كه جا بود، يعنى در آخر مجلس  مى صمجلس و محفل رسول اكرم

َ الَّال بَإَذظنََ َمي«فرمايد:  مى صنشستيم، رسول اكرم مى
َ�ظ َ �َُظ َِ�ظ  ََ ِّ َِ َظ ُ�

َ
َُِجل    َ لل س  »َال َبَ

اند، فاصله  ميان دو نفر كه كنار هم نشسته  براى هيچكس جايز نيست كه بدون كسب اجازت«
 ).ابوداود و ترمذى، ترمذى آن را حسن گفته است( .»ايجاد كند، يعنى در وسط آنان بنشيند

اگر كسى براى ضرورت از مجلس بلند شد و دوباره برگشت، براى نشستن در  -2

َُ «فرمايد:  مى صجاى اولش حق تقدم با اوست، زيرا رسول اكرم ُم ظ َن ظ الَذ� قيَم  َد
ِل بَهَ  َد

َ
ََّجَ  الََلظَه َيُ َو     ُُّ َه  ََ هر گاه كسى از مجلس بلند شود و دوباره «(مسلم).  »َسظَال

 .»برگردد، حق تقدم با اوست
اند) نبايد نشست.  اى نشسته در وسط مجلس مردم (يعنى اگر مردم بصورت حلقه -3

وسطه حلقه بنشيند، فرمود: هر كس در  صزيرا از حذيفه مروى است، رسول اكرم
 ).ابو داود با سند حسن( ملعون است.

نشيند نكات زير را رعايت خواهد كرد: با  انسان مسلمان هرگاه در مجلس مى -4
كند، با ريش و انگشتر خود بازى  ها را تو در تو نمى نشيند، انگشت وقار و متانت مى

رد، آب دهان و بينى ب كند، انگشت را داخل بينى نمى كند، دندانها را خالل نمى نمى
نشيند، سخنانش را حساب  كشد. آرام مى زند و خميازه نمى ريزد، به كثرت عطسه نمى نمى

آيد، از پر حرفى اجتناب  گويد، موقع حرف زدن، در صدد گفتن حق برمى شده و متين مى
كند، در مورد فرزندان، خانواده، شغل، حرفه و  كند، از شوخى و جدال پرهيز مى مى
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زند، از شعر، تاليف، ادب و تصنيف خود تعريف  ود با غرور و فخر حرف نمىصنعت خ
كند،  دهد، درباره سخنان شنيده شده افراط نمى كند، به سخنان ديگران گوش فرا مى نمى

شود.  كند و خواستار و تكرار سخنان نمى با شروع سخنان خود، سخن ديگران را قطع نمى
 گو ممكن است ناگوار باشد.چون تكرار سخن يا قطع آن براى سخن

 :داند مسلمان بنابراين دو دليل خود را ملزم به رعايت اين آداب مى
داند، زيرا مسلمان واقعى كسى است كه  اول اينكه آزار و اذيت مسلمان را حرام مى

 ديگران از دست و زبان او در امان باشند.
باشد. زيرا خدا و  مىدوم اينكه او در پى جلب محبت برادران دينى و دوستان خود 

 رسولش محبت و همدلى ميان مسلمانان را مورد تاكيد قرار داده و بدان امر نموده است.
 نشيند، به نكات زير توجه دارد: انسان مسلمان هر گاه در معبر و مسير راه مى -5
گذرند و به آنانى كه درب  گيرد، به زنان نامحرم كه از آنجا مى نگاهش را پايين مى -1
روند يا از پنجره سر را  هاى منزلشان باال مى اند و به آنانى كه از راه پله هايشان ايستاده منزل

 كند. نگرد، هم چنين به ديده حسد كسى را نگاه نمى آورند، به نگاه شهوت نمى بيرون مى
رساند، بوسيله زبان خود از كسى بدگوئى  به هيچ كس از عابرين ضرر نمى -2
زند، مال كسى را  كند، كسى را نمى دهد، نكوهش نمى مىكند و كسى را دشنام ن نمى
 كند. گيرى و راه بندانى نمى كند گردنه چابد، سد معبر نمى نمى

 �ذَا﴿فرمايد:  م واجب است، خداوند مىدهد. زيرا پاسخ سال سالم را جواب مى -3
ّيِيتنم ْ  بَِتِحّيةٖ  حن حۡ  فََحّيوا

َ
نَ بِأ ََ  َۡ ٓ ِم وۡ  َها

َ
ٓ  أ هر گاه به شما سالم گفته شود،  .]86ساء: [الن ﴾َنّدوَها

 .»بهتر بدهيد يا حداقل همان الفاظ را برگردانيد  پاسخ
كند، زيرا او در اين حال  در صورت مشاهده كار خالف، امر به معروف مى -4

مسئول امر به معروف است، چون امر به معروف وظيفه هر مسلمان است و تا انجام 
مثال، اگر اذان گفته شود و حاضران اجابت نكنند، بر وى شود. از باب  نگيرد، ساقط نمى

شود  الزم است كه آنان را امر به اجابت كند، زيرا در آنصورت معروفى ترك داده مى
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بنابراين بر او واجب است كه بدان امر كند. همچنين اگر شخص گرسنه يا كسى كه فاقد 
پوشاند و اگر خودش قادر به اين لباس است از آنجا رد شود، آنان را اطعام كند و لباس ب

امر نيست، ديگران را براى اين كار تشويق كند، زيرا تغذيه گرسنگان و لباس پوشاندن به 
برهنگان از جمله كارهاى خير و معروف است كه هر گاه ترك شود، امر كردن بدان 

 گردد. واجب مى
ا تغيير منكر مانند گيرد، آن را منع كند. زير گونه منكرى كه در جلو او انجام مىهر -5

هر كس از شما «فرمايد:  مى صامر به معروف از وظايف مهم هر مسلمان است. پيامبر
ديگر   بيند كه كسى عليه كسى ، (مسلم). از باب مثال، مى»منكرى را ببيند، آن را تغيير دهد

ى برد، بر مسلمان واجب است كه در چنين حالت زند، مالش را مى كند، او را مى تجاوز مى
منكر را تغيير دهد و از مظلوم حمايت كند و در برابر ستم و عدوان در حد توان خود 

 مقاومت نمايد.
گم شدگان يا گم كرده راه را هدايت كند. مثال اگر كسى آدرس منزل، آدرس راه  -6

يا درباره شخصى از وى سوال كند، واجب است كه سوال كننده را درباره رسيدن به 
ه را برايش نشان دهد، فرد مورد نظر را برايش معرفى كند، اينها مقصدش هدايت كند، را

ها، امكنه  خانه ها، قهوه از آداب نشستن در طريق، مانند: نشستن در جلو منازل، مغازه
 باشند. ها، مى عمومى، ميادين و پارك

ها خود  ها و گذرگاه در حديثى در اين باره چنين آمده است: از نشستن در معبر و راه
ما مجبوريم كه در چنين جاهائى بنشينيم، اين گونه  !ى كنيد، سوال شد يا رسول اللّهدار

اى نداريد، آنگاه  فرمود: اگر چاره صجاها محل صحبت و اختالط ما هستند، رسول اللّه
بايد بجا بياوريد سوال شد، آن حقوق چيستند؟ فرمود:  حق نشستن در چنين جاها را

كردن از هرگونه اذيت و آزار عابران، جواب دادن سالم، امر پائين گرفتن نگاه، خوددارى 
به معروف و نهى از منكر، در برخى روايات اين كلمات (راهنمائى كردن گم شدگان يا 

 گم كردگان راه) اضافه آمده است.
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از جمله آداب نشستن در مجلس اين است كه در خاتمه و پايان مجلس استغفار گفته 
مجلس خطا و يا مرتكب گناهى انجام گرفته باشد، بنابراين شود، چون ممكن است در 

ََ �� َِمَكَ  د َ  َ ال � الال «وقت بلند شدن از مجلس اين دعا را بخوانند:  ُمىظَكينَ
 ََ تُوُا الََلظ

َ
 ََ َُِك  َِ ْظ تَ مظ

َ
نظَتَ  

َ
اين كفاره گناهان «، دندفرمو صدرباره اين دعا رسول اكرم » 

 .»مجلس است

 آداب خوردن و آشاميدن : فصل نهم
داند نه به عنوان يك هدف. او  مسلمان خوردن و نوشيدن را به عنوان يك وسيله مى

نوشد تا بهتر بتواند پروردگارش را عبادت كند، اين عبادت او را شايسته  خورد و مى مى
كند، خوردن و نوشيدن مسلمان صرفا بخاطر سير كردن  كرامت و سعادت اخروى مى

خورد و تا تشنه  ن شهوت نيست. روى اين اصل مسلمان تا گرسنه نشود، نمىشكم و تأمي
خوريم و هرگاه بخوريم،  ما تا گرسنه نشويم، نمى«است آشامد چنانكه منقول  شود نمىن

گويد: راوى اين حديث براى من شناخته شده نيست،  لف مىمؤ» (كنيم پرخورى نمى
لمان در خوردن و نوشيدن خود را ملزم به از اينرو مس ).ممكن است از آثار صحابه باشد

 داند. رعايت نكات زير مى

 :نكاتى كه قبل از خوردن و آشاميدن بايد رعايت شوند
طعام و شراب مسلمان بايد پاك و حالل باشد و از هرگونه شائبه و شبهه حرام  -1

ٰ ﴿فرمايد:  زيرا خداوند مى بايد خالى باشد، ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا ْ  َءاَم نوا  َما تِ َطّيَِ�ٰ  ِمن �ن

َزقۡ  مۡ َ�ٰ ََ  .»ايم، بخوريد اى مؤمنان از رزق پاكيزه و حاللى كه به شما داده« .]172: ة[البقر ﴾�ن
نيت و قصدش از خوردن و آشاميدن تقويت جسم بخاطر عبادت بيشتر و رسيدن به 

ا عمل مباح مند خواهد شد. زير كارهاى مشروع باشد، بدينوسيله از پاداش اخروى بهره
 گردد. بوسيله نيت عبادت محسوب مى

 شويد. ها را مى قبل از خوردن غذا در صورت نياز، دست -3
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بهتر است غذايش را روى سفره كه بر زمين گذاشته شده است، ميل كند نه بر  -4
اى كه بر زمين  روى ميز و صندلى، كه در فتوى جايز است ولى خوردن طعام روى سفره

مروى است كه  كايت از فروتنى و تواضع دارد. از حضرت انسگذاشته باشد، ح
سكرجه، ديس عجمى ( هرگز روى ميز و سينى غذا نخورده است. صرسول اكرم

 ). (بخاري).شود بزرگى است كه انواع غذاها در آن گذاشته مى
نشيند يا اينكه  نشيند، يعنى دو زانو مى سفره در حالت تواضع و فروتنى مىروى  -5

نشيند،  نشيند، يا پاى راستش را بلند كرده روى پاى چپ مى ها مى ها و قدمروى پا

ُل ُنتَّكًِي الّ�َمي «فرمايد:  مى صنشست. رسول اكرم مى صهمانطور كه رسول اكرم ُُ َال ن

 َُ ىظ َِ
ظ
َ� َُ َُ َكَمي َ�ظَال َال جظ

َ
 ََ  َ َُ ىظ َِ

ظ
ُل �َ ُُ ظ ُل َكَمي ضَأ ُُ ٌَ ن غذا  ام در حالى كه تكيه زده« » نَي َ�ىظ

خورم، چون اين حكايت از تكبر و غرور دارد. فرمود: من بنده هستم، همانطور كه بنده  نمى
 (بخاري).. »نشينم خورم و مثل بندگان مى خورد، من مى مى

از طعام و غذاى موجود اظهار رضايت بكند و طعام عيب در نياورد، اگر مورد  -6
 پسندش بود بخورد و در غير اين صورت دست بكشد.

يعنى با زن و فرزند و يا با مهمان و خادم غذا بخورد زيرا در  همراه با ديگران، -7

ُُ ظ َي،هَ «حديث آمده است:  ُُ ظ ُ�ىَيَّكظ ََ يَن َِ ََ  َ ََ و�  ُِ تََم تان را  غذاى  دست جمعى« »�جظ

 ).ابوداود و ترمذى(. »آيد صرف كنيد كه بركت در آن مى

 :يت شوندخوردن بايد رعا غذانكاتى كه در حال 
خوريد با ياد و  هرگاه غذا مى«آغاز كند. زيرا در حديث آمده است: » بسم اهللاّ«با  -1

نام خدا شروع كنيد، اگر در آغاز بسم اللّه فراموش شد، هر گاه بياد آمد اين كلمات 

 را بگويد.» آخرهوله وأاهللاّ  بسم«

حديث آمده است، رسول به خوردن غذا پايان دهد، در  »احلمدهللاّ«با گفتن كلمه  -2 

َمَ� مِ� «هر كس بعد از پايان غذا، اين كلمات «فرمود:  صاكرم َِ َظ
َ
َ �ِى   ََ  َُ َمظ

ظ
ُ�
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 قُّوة  
َ
ََال ل  َن�و  َ َدوظ

ِظ ََ ََ،ظَه َن ظ  َّزقَ اش مورد مغفرت قرار  را بخواند، تمام گناهان گذشته »َ
 .»خواهد گرفت

بخورد. لقمه را كوچك بردارد و آن را  هاى دست غذا با سه انگشت از انگشت -3 
 صخوب بجود و از پيش خود بخورد. از كناره ظرف غذا بردارد. زيرا رسول اكرم

ََ «خطاب به عمربن سلمه فرمود:  ظ َزّمي ضََال، ُُ ََ  َ ََ ََ  َِ،ََم،
ظ ُُ ََ  َ َ َّ ُُِْمَ َمّ  � پسر،   اى« »ضَي 

(متفق عليه). و فرمود: . »ز جلوى خود غذا برداربا ذكر نام اللّه و با دست راست غذا بخور و ا
شود، لذا از دو طرف ظرف غذا بر داريد و از وسط آن  بركت در وسط غذا نازل مى«

 . (متفق عليه).»نخوريد
ها را  انگشت ها و دستمال، كاسه را با انگشت ها بوسيله قبل از پاك كردن دست -4

روايت است كه  ، زيرا از حضرت جابرآب بشويد بوسيله زبان تميز و صاف كند يا با
ايد و يا با زبان پاك  ها را نشسته هرگاه غذا خورديد تا انگشت«فرمود:  صرسول اكرم

  بر روايت است، كه. (ابوداود و ترمذى). از حضرت جا»ايد، از حوله استفاده نكنيد نكرده
دانيد  شما نمى ها و كاسه امر كرده و فرمودند: درباره صاف كردن انگشت صرسول اكرم

 (مسلم). كه خير و بركت در كدام جزء غذاى شما است.
غذايى از دستش بر زمين بيفتد، آلودگى را بر طرف نموده باقى غذا را هرگاه  -5

َذى «فرمود:  صبخورد. زيرا رسول اكرم
َ
َظ َ�َظَ ي �َ ُم ظ فَالظ،َُم ََ َد

َ
َمُة   الََذ� َمَقَطتظ َُقظ

�ظ  ََ َال ضَ ََ الظَ ي  ُُ
ظ
َأ
ظ
ل ََ ََ ،ظَطي َّ اى از دست كسى بيفتد. آن را برداشته آلودگى را  هر گاه لقمه« »َ ي سَال

 ).مسلم(. »دور كند و بعد بخورد و آن را براى شيطان نگذارد
غذاى گرم را پوف نكند و تا سرد نشده اقدام به خوردن آن نكند و در حال  -6

را در سه وقفه بنوشد. نوشيدن، در آب پوف نكرده و داخل ظرف آب تنفس نكند. آب 
. نوشيد آب را در سه وقفه مى صمروى است كه رسول اكرم زيرا از حضرت انس

كردن و   ، از پوفصمروى است كه رسول اكرم و از حضرت ابى سعيد ).متفق عليه(
 (ترمذي). .»نفس كشيدن در داخل ظرف منع فرمودند
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انسان هيچ ظرفى بدتر «: فرمايد مى صاز پرخورى اجتناب كند. زيرا رسول اكرم -7
از شكم را پر نكرده است. چند لقمه كه جان و روح را پيوند دهد براى انسان كافى است، 

كند، يك سوم شكمش را براى آب و يك سوم را براى غذا  اگر بر اين مقدار قناعت نمى
ابن . (احمد و »اختصاص داده و يك سوم را خالى بگذارد تا بتواند به تزكيه نفس بپردازد

 ماجه).
تر از ديگران  تقسيم آب يا غذا را از كسى شروع كند كه از لحاظ سن يا رتبه بزرگ -8

بزرگتر باشد سپس از سمت راست او ادامه دهد و خود توزيع كننده در آخر استفاده كند. 

يعنى از بزرگتران شروع كن، در » كرب، كرب«در حديث در اين خصوص چنين آمده است: 

 صدر سمت راست رسول اكرم بده است، حضرت ابن عباسحديثى ديگر آم
خواست به  وقتى مى صنشسته بود و بزرگان صحابه سمت چپ او، رسول اكرم

ترها كه در سمت چپ بودند شروع  حاضرين در جلسه آب بدهد، براى اينكه از بزرگ
كند از ابن عباس كسب اجازت كرد. اين كسب اجازت حكايت از آن دارد كه حق تقدم 

ر نوشيدن از كسى است كه در سمت راست قرار گرفته است. و در حديثى ديگر آمده د

ُُِم ظ «است،  َم نَل َقوظ
ظ
 .»(و تقسيم كننده طعام،) در آخر بايد تناول كند  توزيع كننده آب« »َميَقَ �َ

در صورتى كه در مجلس افراد بزرگترى چه از لحاظ سن يا از لحاظ فضل و رتبه  -9
ند، قبل از آنان شروع به خوردن و آشاميدن نكند. زيرا چنين حركت و علمى حضور دار

 رساند. گوينده چه زيبا گفته است: عملى مخل ادب است و آز و حرص فاعل آن را مى
 وإن مدت األيد إىل الزاد مل أكن

 

 عجلهم جشع القوم اعجلأب 
 

يرا حريص ترين ها بسوى غذا دراز شوند، از شتاب زدگان نخواهم بود ز هر گاه دست
 مردم كسى است كه بيش از همه آنان شتاب دارد. 

با كمال آزادى و بدون تكلف غذا بخورد و رفيق يا ميزبانش را وادار به اصرار  -10
نكند كه بگويد، بردار، غذا برايت بريزم و غير. زيرا اين گونه رفتار ميزبان را در مضيقه 

 يا حرام است.گردد و ر قرار داده و نوعى ريا محسوب مى
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در خوردن رعايت حال همراهان را بكند، در صدد خوردن بيشتر از آنان بر نيايد،  -11
بويژه در صورتى كه طعام اندك باشد، زيرا چنين حركتى بمعنى تعرض به حقوق ديگران 

 است.
در حال خوردن بسوى دوستان و كسانى كه با وى هم سفره هستند نگاه نكند و  -12

نان نباشد ممكن است آنان احساس شرمندگى نموده دست از طعام مراقب خوردن آ
 بكشند، بلكه نگاهش را پائين بگيرد.

ها در كاسه و پائين گرفتن سر و  از انجام حركات مذموم، مانند افشاندن دست -13
نزديك شدن سفره جدا خودارى شود. اين حركات عرفا غير مطلوب و ناپسند هستند و 

نزاكتى  اى از دهانش روى سفره بيفتد، موقع خوردن سخنان بى ممكن است طى آن لقمه
كه طبع انسان از آنها كراهت دارد، نگويد، زيرا اين گونه سخنان گاها موجب اذيت شركاء 

 گردد و اذيت رساندن به ديگران حرام است. مى
انگيزه شركت در غذا خوردن با فقرا و مساكين ايثار و همدردى با ثروتمندان  -14

 ساط و گشاده روئى و با صاحبان پست و جاه ادب و احترام باشد.انب

 نكاتى كه بعد از خوردن غذا رعايت شوند:
قبل از سير شدن دست از طعام بكشد تا مواجه با  صبه پيروى از رسول اكرم -1

 بدهضمى يا پر خورى كه منافى با زيركى و زكاوت است نشود.
ه يا آب تميز كند. البته شستن و ها را با زبان و سپس بوسيله حول نخست دست -2

 استفاده از آب بهتر است.
افتد برداشته شود، در حديث در اين باره  غذايى كه موقع خوردن روى سفره مى -3

 هاى خداوند است. تاكيد شده است و اين از جمله سپاس نعمت
بو مضه تميز كند تا دهنش بدها را خالل نموده دهن را با مسواك و مض دندان -4

گيرد و ديگران مورد  ا كه ذكر و ياد خداوند بوسيله دهان و زبان انجام مىنشود، چر



 روش زندگي مسلمان  206

 

خطاب او هستند، عالوه بر اين نظافت و بهداشت دهن و دندان موجب سالمتى و طول 
 گردد. عمر دندانها نيز مى

�� بيّك «خدا را سپاس گويد و بعد از نوشيدن شير، اين دعا را  در پايان طعام -5
پروردگارا! در رزق ما بركت عنايت بفرما و اين روزى ما «بگويد،  »ي َزدني نَهَي ف،مي ّزقتَ

َ ُل «. اگر نزد ديگران افطار كند، چنين گويد: »را افزون كن  فطِ عََم  �سُيَموَ 

الت عال،ُ  �لَُِة روزه داران نزد شما افطار كنند، طعام شما را « »َِينُ  �َبِ�ّ ََ
اگر در دعاء چنين بگويد: پروردگارا . »ى شما دعاى مغفرت كنندپاكان بخورند و فرشتگان برا

بر سنت عمل  ،در رزق آنان بركت عنايت بفرما، آنان را مورد مرحمت و مغفرت قرار بده
 كرده است و براى خير بسيار زياد دعا كرده است.

 آداب ضيافت و مهماندارى:  فصل دهم
داند و احترام الزم او را بجا  ت مىشخص مسلمان اكرام و تعظيم مهمان را از واجبا

هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، «فرمايد:  مى صآورد. زيرا رسول اكرم مى
پذيرايى خوب   هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، از مهمان ،مهمانش را اكرام كند

مانى بعمل آورد. سوال شد، پذيرايى او چيست؟ فرمود: يك شب و يك روز است، و مه
 ).عليه. (متفق »تا سه روز است، و بيش از اين صدقه است

بنابراين مسلمان در ارتباط با مهمان و مهماندارى خود را ملزم به رعايت نكات زير 
 داند: مى

كند نه فساق و فجار را، زيرا  را دعوت مى افراد متقى و خداجو براى ضيافت،  -1

َظ الَالّ «فرمايد:  مى صرسول اكرم يَد َُ ََ الَّال تََ    َال تُ يَز َِ ََ ُُلظ  ظ َال ضَأ ََ َنًَي  تنها با اهل « »ُزمظ

احمد، ابوداود، (. »ايمان همراهى كن و خوراك تو را بايد فقط افراد متقى و پرهيزگار بخورند
 ).ترمذى، ابن ماجه و حاكم

ثروتمندان اختصاص داده نشود، زيرا در حديث آمده  ضيافت و مهمانى به اغنيا و  -2
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َُك «فرمود:  صسول اكرماست. ر ُ�تظ ََ ََ،َيُ َ 
ْظ َع سََ ي �ََ َظ ظَوَلَمَة ضُ يُم �س َِ ََ يَم  َِ ل �َّط ََ

 ُ � َِ َق ُِ
ظ
دعوت شده و فقرا و   بدترين خوراك دعوت وليمه است كه در آن ثروتمندان« »�َ

 ).متفق عليه(. »مساكين ترك داده شوند
نباشد، بلكه قصد تأسى و تبعيت  انگيزه دعوت و ضيافتش فخر و مباهات و باليدن  -3

و ساير پيامبران گذشته مانند، حضرت ابراهيم و غيره باشد.  صاز سنت رسول اكرم

پدر مهمانان، شهرت داشت. شاد كردن مؤمنان و  »أبى الضيفان«به  حضرت ابراهيم

 اند. هاى ضيافت رايج كردن اين امر خير در ميان برادران از ديگر انگيزه
حاضر شدن براى آنان در جلسه ضيافت موجب نگرانى و ناراحتى  كسانى را كه  -4

 است، دعوت نكند. تا مرتكب اذيت و آزار مؤمنى نشوند كه اين امر حرام است.

 : آداب پذيرفتن دعوت
در اجابت دعوت، بدون عذر رد نكند، عذر مانع از اجابت دعوت، مانند خوف  -1

 »ن  دع فال،َِ«باره آمده است ضرر نسبت به دين يا بدن است. در حديث در اين 

سو دع،ت �ل كِ�ُ دية الجىتَ « و فرمود: ).مسلم(، »هر كس دعوت شود بايد اجابت كند«

پذيرم، اگر دست  اگر براى سم گوسفندى دعوت شوم، مى« »َسو �مَى �ل ذّ�ُ َقىالت
 (بخاري).. »كنم گوسفندى به من هديه شود، آن را رد نمى

ر و غنى تبعيض قائل نشود، زيرا مسترد كردن دعوت در اجابت دعوت ميان فقي -2
گردد، و اين حركت نشانگر نوعى غرور و  فقراء و مساكين موجب دلشكستگى آنان مى

تكبر است و تكبر موجب ناخشنودى خداوند است. درباره اجابت دعوت فقرا نقل شده 
نان اى فقراء و مساكين رد شد، آ از كنار عده باست، كه حضرت حسين بن على

ها روى زمين گذاشته مشغول خوردن آنها بودند، ندا دادند، اى فرزند  مقدارى از تكه نان
دختر رسول خدا بيا همراه ما ناهار بخور، حضرت امام حسين فرمود: آرى خداوند 

 متكبران را دوست ندارد، از سوارى فرود آمد و همراه با آنان طعام خورد.
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و دور تبعيض قائل نشود. اگر دو نفر در اجابت دعوت ميان فاصله نزديك  -3
 همزمان دعوت كردند، اول را پذيرفته و از دومى عذرخواهى كند.

بخاطر روزه بودنش از حضور در دعوت خود دارى نكند بلكه حضور يابد، اگر  -4
من از د افطار كند، زيرا خوشحال كردن مؤشو ميزبان از خوردن خوراك خوشحال مى

فرمايد:  ىم صراى آنان دعاى خير كند، زيرا رسول اكرماگرنه ب جمله عبادات است و
هرگاه دعوت شديد، بپذيريد، اگر روزه هستيد، دعاى مغفرت و بركت كنيد واگر روزه 

يضَ ٌ «و در حديثى ديگر آمده است:  .نيستيد، بخوريد ََ َقُقوُله الّ   ََ ُلوَك 
َ
  ََ َ ََ س الّ َُ تَ  ؟!»ََ

 .»گويى كه من روزه دارم؟! مى برادرت براى تو زحمت كشيده است و تو«

  آداب حضور در جلسه مهمانى:
انتظارش را براى غذا طوالنى نكند تا موجب اضطراب و ناراحتى ميزبان نگردد،  -1

گير نكند، زيرا اين امر موجب اذيت  قبل از وقت به محل ضيافت نرود و ميزبان را غافل
 گردد. او مى
بلكه فروتنى را در جلسه رعايت كند، شود، در صدر جلسه ننشيند،  وقتى وارد مى -2

 .ترك نكند ى كند، بنشيند و آنجا راهر جايى را كه صاحب منزل براى نشستن راهنمائ
چه زودتر حاضر و آماده كند، اين يك نوع احترام به مهمان ميزبان غذا را هر -3

َ «است و شريعت به اكرام مهمان سفارش كرده است. 
ظ
ََ�ل  َّ َنُ  بَي ََ ضُمظ َِ َن ظ ن ََل َم � وظ

هُ  َِ مظ َض،ظ َِ
 .»هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد بايد از مهمان تجليل كند« »فَالظ،ُكظ
اند به  در جمع كردن سفره شتاب نكند، و تا مهمانان دست از خوراك نكشيده -4

 جمع كردن سفره مبادرت نكند.
ك خالف غذا به مقدار نياز و ضرورت روى سفره آورده شود، زيرا غذاى اند -5

 اند. مروت و مازاد از مقدار نياز تضييع و رياكارى است، هر دو مورد شرعا مورد نكوهش
بيش از سه روز نزد كسى مهمان نشود مگر اينكه ميزبان براى ماندن اصرار كند، و  -6
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 به هنگام بازگشت، ميزبان را مطلع سازد و از او خداحافظى كند.
درب منزل بدرقه كند، اعمال پيشينيان چنين هنگام برگشتن مهمان، ميزبان او را تا  -7

 بوده است و عالوه بر اين، بدرقه از جمله تكريم است كه شريعت بدان امر كرده است.
مهمان بايد ابراز خوشحالى كند هر چند كه در حق او نوعى كوتاهى شده باشد،  -8

اران گردد و بنده را به درجه عبادت گذ زيرا چنين عملى از اخالق حسنه محسوب مى
 رساند. مى

يكى براى زن و  مسلمان بايد سه نوع رختخواب تهيه نمايد، يكى براى خودش، -9
فرزندانش و سومى را براى مهمانان، بيش از اين سه نوع ممنوع است. زيرا رسول 

،ظ «فرمايد:  مى صاكرم َّ �بَُ  سَال ِّ �س ََ  ََ �ٌا سَالّح،ظ َِ فَ ََ َة 
َ
ِظ  �ٌا سَالظَم َِ فَ ََ ُِّجَل  �ٌا سَال َِ ََ فَ  »َطي

منظور اسراف و اندوختن بيش از حد نياز و ضرورت است. اگر نياز مقتضى بيش از سه 
 باشد، مانعى ندارد.

  آداب مسافرت:  فصل يازدهم
داند كه مسافرت از جمله لوازم و ضروريات زندگى است كه  مسلمان بخوبى مى

بازديد از دوستان و  اى از آن نيست. زيرا حج، عمره، جهاد، تحصيل، تجارت، ديد و چاره
اند و مسافرت براى انجام آنها حتمى  خويشاوندان كه برخى از اين امور، فرض و واجب

است. از اينرو شارع در رابطه با احكام و آداب سفر توجه به خصوصى معطوف داشته 
است و بر مسلمان شايسته و صالح است كه نسبت به اين آداب و احكام آگاهى حاصل 

 را رعايت نمايد. آنها نموده و

 احكام سفر:
مسافر عالوه بر سه ركعت فرض مغرب، ساير نمازهاى فرض چهار ركعتى را دو 
ركعت بخواند، از زمان ترك كردن موطن و شهر خود نمازها را شكسته بخواند تا اينكه 

اش برگردد، مگر اينكه در جايى قصد ماندن چهار روز يا بيش از آن را  دوباره به خانه
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اين  در فقه احناف( باشد تا اينكه بقصد مراجعت از محل سكونت خارج شود، تا داشته
نرسيده به موطن و شهر خود، نمازها را در مسير راه  باشد (مترجم)) روز مى 15مدت 

 شكسته بخواند.

َۡ  �ذَا﴿فرمايد:  آن در اين باره چنين مىخداوند در قر  ٱ ِ�  تنمۡ َ�َ
َ
مۡ َعلَيۡ  َس فَلَيۡ  ِض �ۡ�  �ن

ََاحٌ  ن جن
َ
ْ َ�قۡ  أ وا ن رويد، مانعى ندارد  وقتى كه به مسافرت مى« .]101[النساء  ﴾ةِ لّصلَوٰ ٱ مِنَ  �ن

 صگويد: همراه با رسول اكرم مى  و حضرت انس .»تان را شكسته بخوانيداينكه نمازهاى
نمازهاى چهار ركعتى را دو ركعت  صرفتيم رسول اكرم از مدينه بسوى مكه مى

 ).نسائى، ترمذى( اينكه دوباره وارد مدينه شديم.خواند تا  مى
تواند در حالتى كه موزه پوشيده باشد آنها  بجاى شستن پاها، مسافر مىدر مسافرت  -2

در اين باره  را مسح كند، مدت مسح براى او سه شبانه روز است. از حضرت على
ه شبانه روز و مدت مسح موزه را براى مسافر س صفرمايد: رسول اكرم منقول است، مى

 براى مقيم يك شبانه روز تعيين فرموده است.
تواند بجاى وضو تيمم كند هم چنين در صورتى  در صورت فقدان آب، مسافر مى -3

كه استفاده از آب برايش مشكل باشد يا استفاده از آب برايش مقدور نباشد مگر به قيمت 

وۡ ﴿باره آمده است:  در قرآن در اين گران،
َ
ٓ  أ   ءَ َجا

َ
م َحدٞ أ ٓ لۡ ٱ ّمِنَ  ّمَِ�ن وۡ  �ِِط َغا

َ
َۡ َ�ٰ  أ ٓ ٱ تنمن َم ا ََ ِ  ءَ لّن

ْ  فَلَمۡ  وا ٓ  َ�ِدن ْ  ءٗ َما وا ْ ُۡ ٱفَ  اَطّيِبٗ  اَصعِيدٗ  َ�َتَيّممن وا حن مۡ  ََ وهِ�ن َۡ  بِونجن
َ
مۡ َوَ يا « .]43[النساء:  ﴾ِدَ�ن

خاكى كسى از شما از جايگاه قضاى حاجت بيايد يا با زنان آميزش كنيد و آبى نيابيد، آهنگ 
 .»پاك كنيد، آن گاه روى و دستانتان را مسح كنيد

م َ�نَ  َ�َمن﴿فرمايد:  گردد، خداوند مى باح مىافطار روزه در مسافرت م -4  ِمَ�ن
وۡ  ّمرِ�ًضا

َ
ٰ  أ َفرٖ  َ�َ َِ  ٞ َّا�ٍ  ّمِنۡ  فَعِّدة

َ
َخرَ  َ

ن
هر كس از شما بيمار يا مسافر باشد، « .]184: ة[البقر ﴾أ

 .»گر را روزه بگيرددر عوض چند روز دي
گردد، به هر سمت و سويى كه برود زيرا ابن  نماز نفل روى سوارى جايز مى -5
خواند، به هر سمت  روى سوارى مى ارنمازهاى نفل  صگويد: رسول اكرم مى بعمر
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 (متفق عليه). رفت. مى و سويى كه مركب او
يك وقت، اگر جمع كردن دو نماز: نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء در  -6

شتابى در كار باشد. بصورت جمع تقديم مثال نماز عصر و ظهر را در وقت ظهر، و مغرب 
و عشاء را در وقت مغرب بخواند يا بصورت جمع تاخير يعنى عصر و ظهر را در وقت 
عصر و مغرب و عشاء را در وقت عشاء بخواند، حديث در اين خصوص چنين آمده 

ّ «است:  َّ
َّ َي َنَ  � َِجظ ََِا  َل ْظ ظَم �س ََ ي  ًِ َ َجظ ُظ َِ

ظ
َ�َ َِ ّ� �َُم ظ َُ َة َقىُوكَ فََ ضُ زظ َْ  َِ

ي ًِ يَ  َجظ ََ َِ َ�  متفق عليه).( »ََ
براى غزوه به تبوك رفتيم،  صگويد: همراه با رسول اكرم مى ذحضرت معا«ترجمه: 
قت جمع نماز ظهر و عصر را در يك وقت و نماز مغرب و عشاء را در يك و صرسول اكرم

 .»كرد مى

 آداب سفر:
ايد يا وديعه و امانتى را در اختيار داريد، از  اگر در حق كسى ستم روا داشته -1

ستمديده حاللى بخواهيد و حقش را برگردانيد و امانت را به صاحبش بسپاريد، زيرا 
 امكان مردن و هالك شدن در سفر زياد است. 

قه كسانى كه تحت تكفل هستند به زاد و هزينه سفر بايد از مال حالل باشد و نف -2
 آنان داده شود.

ُُ «زن و فرزند، دوستان و رفقاء را خداحافظى كرده اين دعاء را بگويد:  -3 تَوَد مظ
َ
 

ُُ ظ  ميََ عظ
َ
َََلو�تََ    ُُ ظ  َ َنيَ�تَ ُُ ظ  ََ َّ َد�ظ دين، امانت و خاتمه اعمالتان را به خدا « »�

ََ «نين گويند: و آنان كه مورد توديع هستند چ. »سپارم مى َِ َذ�ظىَ َِ ََ ََ وىَ  َل �ّاقظ ََّدَك � َز
 َجَ ة  تَوَّج ظَت 

َ
َ الَل ِظ َ

ظ
ِ� ََ ََّجَ  خداوند به تو تقوى عنايت بفرمايد، گناهان تو را مورد « »ََ

 صرسول اكرم. »مغفرت قرار دهد، و هر جا روى خير و بركت را بدرقه راه تو كند
ه است: هر گاه امانتى به خداوند سپرده شود، خداوند آن را لقمان چنين گفت«فرمايد:  مى
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خداحافظى   هر كسى را كه صو رسول اكرم ).ى با سند جيد(نسائ .»حفاظت خواهد كرد

ََ «فرمود:  كرد، چنين مى مى َََلو�تََ  َ�َمَال  ََ ََ َنيَ�تَ  ََ ََ َّ َد�ظ � ُُ تَوَد مظ
َ
دين، امانت و « » 

 ).ابو داود(. »سپارم ات را به خدا مى خاتمه اعمال
تن از جمله كسانى كه شايستگى همراهى را دارند، با خود همراه  رسه يا چها -4

كند، زيرا سفر همانطور كه معروف و مشهور است نوعى آزمايش براى مردان است و 
در اين  صكند، سفر نام دارد، رسول اكرم سفر بدليل اينكه اخالق  مردان را روشن مى

ٌَ «فرمايد:  خصوص مى
ظ
� َّ َُُة  َِ ََ�لّ  ََ ََ َد،ظطينَي �َكىي ِّ �س ََ  

ٌَ َُ د،طي �َك ِّ ابوداود، نسائى ( »�س
فرمايد:  و مى، »نفر شيطان است دو نفر دو شيطان و سه نفر جماعت است  يك« ).و ترمذى

» ََ ََدظ ل  
ٌَ بَالَ،ظ َّ�َك  َّ الَُ  ني َمي َة َني  عظ ََ ظوَدظ ََ َنَ  �س الَُمو ِظ �َ َِ َّي � َّ اگر مردم در مورد « » ُ سَوظ  

 .»رفت دانم، احدى هرگز در شب تنها به مسافرت نمى دانستند، آنچه را كه من مى مى  تنهائى
 (بخاري).

يكى را از ميان خود به عنوان امير سفر بايد انتخاب نمايند تا او به مشوره آنان  -5
ى مسافرت فرمود: هرگاه سه تن برا صدار باشد، زيرا رسول اكرم امور سفر را عهده

 .»روند، يكى را از ميان خود بايد به عنوان امير انتخاب كنند مى
 صقبل از آغاز سفر، درباره آن، نماز و دعاى استخاره كند، زيرا رسول اكرم -6

اى از قرآن به مردم ياد  ضمن تاكيد در اين خصوص، نماز و دعاى استخاره را مانند سوره
 (بخاري). كرد. تخاره پيرامون آن تاكيد مىداد و قبل از انجام هر كارى براى اس مى

ّّ «موقع ترك خانه و منزل اين دعا را بگويد:  -7 َ �َهللاَ �سالُّ ّ  الَ ََ ت �َهللا تََوّىُت 
 ّ َ ََ َظ ُ�ظَ َل 

َ
َ َل   َظ  جظ

َ
الََ َ   َظ

ُ
َظ  

َ
َالَ    َظ َظ  

َ
َزّلَ  

ُ
َظ  

َ
َزّل  

َ
َظ  

َ
َضّلَ  

ُ
َظ  

َ
َظ  َضّل     ََ ى وقت » ُعوُذ بَ

ُ «شود اين دعا را گويد:  سوار مى َّ َ َني َديَ  � َ َّ ََال قُّوَة الَال بَي َل  ََال َدوظ  َِ ُظ َل   � ََ َو  ت �

ُُ ظ   سَ ظ ضَ
ظ
أ ََ َ َني سَ ظ � ََ  َ ََ بۡ ﴿ َن ِيٱ نَ َ�ٰ ِن رَ  َّ َّ َّا َوَما َذاَ�ٰ  َ�َا َِ قۡ  ۥَ�ن  ُن الزخرف: [ ﴾رَِِ�َ من

َي �سالّ  .]13 َظ َعالَ،َظ ََ �سالُّ ّ  َمّو ِظ َمَل َني تَ َِ
ظ
َنَ  �َ ََ َوى  ََ�ّاقظ  ّ َِ

ظ
َ� � َِ نَي َم َِ

َِ َِ َم  
ََ ُ س
َ
أ َظ َ ُ ّ  الَنّي ُ
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َل �سالُّ ّ  الَّ   مظ
َ
َ� َِ ُة 

َِ ََال،
ظ
ِ�ََ  َِ

َِ َّ َِ �س  َُ يَد ُّ نظَت �س
َ
ََ ُ �سالُّ ّ    ِظ ُِ َّي  َو َ� َظ �ََ  � َِ نَي َم َِ َِ  َم

َ
ُعوُذ   

ظَميلَ  �س ََ َل  مظ
َ
َ� َِ  َِ َم

ََُموَ  �سَمَظ  ََ
َ�ببََة �سُمَظَقالَ ََ  َِ

َِ َّ �ظ َيَ  �س ََ ََ َن ظ   .»بَ
بهتر است سفرش را روز پنجشبنه اول صبح آغاز كند زيرا در حديث آمده است  -8

وََّمي« ُُ َِ َف بُ ّن
ُ
و در ، »ارك بگردانپروردگارا اول صبح را براى امت من مب« »�سالُّ ّ َ بَيَّكظ َ

 رفت. عموما روزهاى پنجشنبه به مسافرت مى صحديثى ديگر آمده است: رسول اكرم
نقل شده است.  رود تكبير گويد، از ابى هريره از هر بلندى و گردنه كه باال مى -9

خواهم به مسافرت بروم، نياز به  سوال كرد، يا رسول اللّه مى صشخصى از رسول اكرم
فرمود: ملزم به تقوى باش و موقع باال رفتن از هر بلندى  صول اكرمراهنمائى دارم. رس

 ).ترمذى با سند حسن( تكبير بگو.

�سالُّ ّ  «ها، اين دعا را بگويد:  در صورت احساس خوف و خطر از بعضى انسان -10
َََّم ظ  ُ َُ ََ َن ظ  وُذ بَ

ُِ �َ ََ  َ ُوََّم ظ
ُ
ََ َف َ الُ َِ ظ

َ
ى آنان قرار داده از ها خداوندا تو را در دل« »الَنّي ْ

هاى شرور، همين دعا،  موقع خطر از انسان صرسول اكرم ،»آئيم شرارت آنان به پناه تو مى
 را خوانده است.

خير دنيا و آخرت را از او بخواهد، زيرا دعا در  در سفر متوجه خداوند شود و -11

َِ « فرمايد: مى صشود. رسول اكرم سفر پذيرفته مى تَ َظ ُُ َدَعَو�ت  ُز َِ َّ َي،َ ّ  َُ يبَيٌت َال َد
 َ َ
َ
ُ ََ  َ ََ  َ َُ َو�

ظ َوُة �س َََدعظ  َِ يفَ
ََ ظُم َوُة �س َََدعظ الُوَم  ظَممظ َوُة �س   در پذيرفتن«). ترمذى با سند حسن( »َدعظ

سه دعا هيچگونه ترديدى وجود ندارد. دعاى ستمديده، دعاى مسافر و دعاى پدر در حق 
 .»فرزندش

َ «: اين دعا را بخواند كند، هرگاه جايى قصد سكونت مى -12 َّ َالَميَت � َُ ُعوُذ بَ
َ
 

 َِ ّ َني َلالَ ََ موقع ، »جويم ها مخلوق به صفات تامه خدا پناه مى از تمام بدى« »�ّايّنيَت َن ظ 
شب اين دعا را گويد: اى زمين! پروردگار من و تو اللّه است، من از بدى آنچه كه در تو 

ها، از بدى مار و  رود. از بدى شيرها و سياهى و راه مىنهفته است، از بدى آنچه كه روى ت
سنن و ( جويم. كژدم و از بدى ساكنان شهرها و از بدى پدران و فرزندان به خدا، پناه مى
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 ).مسلم

َ َّّا «هرگاه دچار وحشت شود، اين دعا راگويد:  -13 َِ َ َل ُق
ظ
َ� ََ َمَال

ظ ََ �س ُمىظَكي
ََحَ َجالّالظَت �س ِل �س ََ َةَ  َُ ظَمََِ ََُت �س َِ َ

ظ
ْ�ََ ّزَةَ  َِ

ظ
َِ بَيَ ّظ ََ�ََ ََ�َتَ  َمي َّ« 

خوابد،  خوابد، بازويش را دارز كند و اگر در آخر شب مى اگر در اول شب مى -14
بازويش را نصب كرده و سرش را روى كف دست خود بگذراد تا خوابش سنگين نشود 

 و نمازش فوت نگردد.

ًّ� «: شود، اين دعا را بخواند وقتى به شهرى نزديك مى -15 � َِ َي َي،ظ ي قَ ََ لظ  َِ �ََّالُ ّ  �جظ
 
َ
 ََ َ َني َي،َ ي 

ِظ َََل َََة  �ظ ََ َم
ظ َِ َ �س َ َم

ِظ ََ َن ظ َل ُ س
َ
أ مظ

َ
َ �سّالُ ّ  الَّ   

ً
ال َِ قًي َد َّزظ َ ي 

ََي َي،ظ ْظ ُز ّظ � ََ ََ ُعوُذ بَ
ّ َني َي،َ ي ََ ََ َمي  ّ ََ ما قرار ده، و به ما در پروردگارا! اين شهر را جاى سكونت و آرامش « »َن ظ 

اين شهر روزى حالل عنايت فرما، پروردگارا، من خير اين شهر و خير آنچه در اين شهر هست، 

 اين دعا را گفته است. صرسول اكرم ،»خواهم از تو مى
بعد از انجام كارهاى سفر، در مراجعت به خانه و زن و فرزندان خود تاخير  -16

اى از عذاب است، از خوراك و  سفر پاره«: فرمايد مى صنكند، زيرا رسول اكرم
گيرد هرگاه امور سفر به پايان رسيد، در مراجعت به  كند، خواب را مى ها منع مى نوشيدنى

 (متفق عليه).  »خانه تاخير نشود

َ «موقع برگشتن سه بار تكبير گويد، و اين دعا را تكرار كند،  -17 ََ َ تَيََىُو ََ نََىُو
ّلََي َدينَ  َِ َ َ س ََ َ َُ بَ

ََ ََ َ  چنين كرده است. صاين كلمات را تكرار كند، زيرا رسول اكرم »َُ
در برگشتن از سفر بدون اطالع قبلى شب هنگام وارد خانه نشود بلكه به نحوى  -18

 صگير نشوند. رسول اكرم آمدن خود اطالع بدهد تا اهل خانه غافل اهل خانه را از
 چنين راهنمائى كرده است.

 صوز بدون محرم به مسافرت نرود، رسول اكرمزن بيش از فاصله يك شبانه ر -19

م  «فرمايد:  مى َِ ظ ََ َلظالَة  الَّال َنَ  َذى  ََ م   َة ضَوظ َِ ََ ُِ َز يفَ ََ ُ َِ ش ََل َم � َوظ
ظ
ََ�ل  َ َّ َنُ  بَي ة  تُمظ

َ
 َِ  َال َبَلل َالزظ

 (متفق عليه). »َعالَ،ظَ ي



 215  باب دوم: آداب

 

يك شب و روز به  براى زن مؤمنه حالل نيست بدون محرم بيش از مسافت«ترجمه: 
 . »مسافرت برود

 آداب پوشيدن لباس:  فصل دوازدهم
اوامر و  گردد استفاده از لباس را از جمله هاى كه تقديم مى مسلمان به موجب آيه

ْ  َءاَدمَ  بَِ�ٓ َ�ٰ ﴿داند.  دستورات الهى مى وا ذن مۡ  خن ِّ  ِعَدَ  زِ�نََت�ن َۡ  �ن ْ  ِجدٖ َُ نوا َن ْ ۡ�َ ٱوَ  َو  َوَ�  َنوا
نۡ�ِ  ْۚ وٓ فن � ِّب  َ�  ۥِِنّهن  ا ۡ ٱ �ن ۡ�ِ ل اى فرندان آدم، موقع هر نماز «ترجمه:  .]31[األعراف:  ﴾٣ �ِ�َ من

لباس زينت را بپوشيد، بخوريد، بياشاميد، اسراف نكنيد،، بي شك خداوند مسرفان را دوست 

نَزۡ�َ  قَدۡ  َءاَدمَ  َبِ�ٓ َ�ٰ ﴿ و. »ندارد
َ
مۡ َعلَيۡ  اأ ِٗ  �ن ٰ  اِ�َا وۡ  َِيَنَ� مۡ �َِ َٗ  تِ�ن ۖ َوَِ�  َوىٰ ّ�قۡ ٱ َوِ�َاسن  ا

 ٰ هايتان را  اى فرزندان آدم، به راستى لباسى را كه شرمگاه«. ]26[األعراف:  ﴾َخۡ�ٞ  لَِك َ�
. »] بهتر است ] زينت شما باشد نازل كرديم، و لباس پرهيزگارى [از همه بپوشاند و [مايه

مۡ  وََجَعَل ﴿ َ�ٰ  لَ�ن من  �ِيَل َِ َ�ٰ  رّ �َۡ ٱ تَقِي�ن َِ م �ِيَل َو   تَقِي�ن
ۡ
مۡ بَأ �ن ساختن « .]81[النحل:  ﴾َِ

 َعةَ َصَۡ  هن َ�ٰ وََعّلمۡ ﴿، »دهد جنگ شما را نجات مى  شلوار را كه از مضرات گرمى و از تلفات
مۡ  َ�نوٖس  مِ�نحۡ  لّ�ن ََ�ن   ّمِنۢ  ِص

ۡ
ۡمۖ بَأ نتنمۡ  َ�َهۡل  ِِ�ن

َ
ونَ َ�ٰ  أ بافى را  و زره« .]80[األنبياء:  ﴾٨ ِكرن

و  »] كارزارتان حفظ كند، پس آيا سپاس گزاريد؟ شما به او آموختيم تا شما را از [آسيب براى

ُكُو� «فرمايد:  نيز استفاده از لباس را مورد تاكيد قرار داده است. مى صرسول اكرم
 َ�َ،الَة  

َ
ال ََ �ى   َ َ السظ

ِظ ََ و� َف  َُ بَ
ظ
َ� ََ ُلو�َ  َ َظ � يد اما از بخوريد، بنوشيد، بپوشيد و صدقه كن« »ََ

لباس جايز و غير جايز مستحب و  صعالوه بر اين رسول اكرم، »اسراف و غرور بپرهيزيد
مكروه را نيز بيان فرموده است. بنابراين بر مسلمان الزم است كه در ارتباط با لباس نكات 

 زير را رعايت كند:
قالب  مرد از استفاده لباس ابريشمى جدا خوددارى كند، لباس ابريشمى را در هيچ -1
 صگردن، عمامه، جامه، شلوار و كاله و غيره نپوشد. زيرا رسول اكرم بصورت شالچه 
لباس ابريشمى نپوشيد، هر كس كه در دنيا ابريشم بپوشد، در آخرت از آن «فرمايد:  مى
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ابريشمى  صدر حديثى ديگر آمده است. رسول اكرم ).. (متفق عليه»محروم خواهد شد
همانا اين دو تا براى مردان امت «ا دست چپ گرفته فرمود: را در دست راست و طاليى ر

  لباس ابريشمى و طال براى مردان امت من«در حديثى ديگر آمده است:  »من حرام هستند
 . (ابوداود با سند حسن).»باشند حرام هستند و براى زنان حالل مى

، چرا كه تر نكند لباسش چه شلوار، جامه و چادر، و غيره را از كعب قدم پائين -2
و  تر باشد، در دوزخ است. فرمايد: آنچه از ساق بسوى قدم، پائين مى صرسول اكرم

خداوند به سوى كسى كه لباسش را از روى تكبر به زمين كش بدهد، «: فرمايد مى
 . (متفق عليه). »نگرد نمى
ها ترجيح دارد. در حديث  هر رنگ لباس جايز است و رنگ سفيد از ساير رنگ -3

 «آمده: 
ظ
تَيُم ظ �َ َُو� َي،َ ي َزوظ ِّ �َ ََ  َُ َ، َظ

َ
 ََ  ُِ  َ َظ  فَإَّ�َ ي  َ

َِ َ،َي
ظ
و� �ي َُ لباس سفيد بپوشيد و « »بَ

و از براءبن . »اموات را نيز در لباس سفيد كفن كنيد، زيرا رنگ سفيد پاكتر و جالبتر است
ميانه قد بود و من او را در يك لباس سرخ  صروايت است كه: رسول اكرم عازب

رسيد كه هيچ چيزى را زيباتر از وى نديده بودم. و عالوه بر  ام، چنان زيبا بنظر مى يدهد
لباس سبز بر تن كرده و همچنين از عمامه  صاست كه رسول اكرم اين در روايات آمده

 سياه استفاده نموده است. (بخاري).
ره، جامه زن و چادرش چنان دراز باشد كه قدمهايش را بپوشاند و با چادرش چه -4

ٰ ﴿اش را ستر نمايد. در اين خصوص آمده است:  گردن و سينه ّ�َهاََ
َ
ّ ٱ � ِِ زۡ  قنل �ّ

َ
 ِجَك َ�ٰ ّ�ِ

ََاتَِك  ََ ٓ  َو ا ََ ِ ۡ ٱ ءِ َو� ؤۡ ل اى پيامبر به زنان « .]59[األحزاب:  ﴾بِيبِِهنّ َجَ�ٰ  ِمن ِهنّ َعلَيۡ  َِ�َ َندۡ  ِمَِ�َ من
ها) آويزان كنند و آن  شان را (بر صورت اىو دختران و تمام زنان مسلمانان بگو تا چادره

َ ﴿فرمايد:  . و مى»را اندكى پائين بكشند َۡ ِ َو رِهِنّ  نَ َۡ ّۡ نمن ِِ  ٰ ينوَِِهنّ  َ�َ آنان، «. ]31[النور:  ﴾جن

 ل. و حضرت عايشه»شان آويزان كنند هاى شان را بر سينه (زنان مؤمنه) بايد چادرهاى
ا مورد مرحمت قرار بدهد، آفرين بر آنان، وقتى اين فرمايد: خداوند زنان مهاجرات ر مى

َ ﴿ :آيه َۡ ِ َو رِهِنّ  نَ َۡ ّۡ نمن ِِ  ٰ ينوَِِهنّ  َ�َ را  شان  ترين چادرهاى نازل شد، محكم .]31[النور:  ﴾...جن
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 :فرمايد: وقتى آيه مى لهاى خودشان را پوشاندند و حضرت ام سلمه تكه كرده صورت

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
ّ ٱ � ِِ زۡ  لقن  �ّ

َ
ََاتَِك  ِجَك َ�ٰ ّ�ِ ََ ٓ  َو ا ََ ِ ۡ ٱ ءِ َو� ؤۡ ل  ﴾بِيبِِهنّ َجَ�ٰ  ِمن ِهنّ َعلَيۡ  َِ�َ َندۡ  ِمَِ�َ من

يشان بيرون شدند و به بسيار آرامي و وقار ها نازل شد، زنان انصار از خانه .]59[األحزاب: 
د. ي سياه بر سر داشتنها نشسته بود، و چادر شان  (راه ميرفتند) گويي كالغ در سر

 (بخاري).
 صبراى مردان جايز نيست كه از انگشتر طال استفاده كنند، زيرا رسول اكرم -5

لباس «فرمود:  و مى »اين دو بر مردان امت من حرام هستند«فرمود: درباره ابريشم و طال 
و ، »ابريشمى و طال براى مردان امت من حرام و براى زنان حالل قرار داده شده است

انگشتر طاليى را در دست يكى از مردان ديد، آن را  صكرمروايت است كه رسول ا
خواهد پاره آتش در دست  آيا بعضى از شماها مى«د: بيرون كرد و دور انداخت و فرمو

از آنجا تشريف برد، يكى از حاضران خطاب  صاكرم، بعد از اينكه رسول »خود بگيرد؟
اده كن، گفت: هرگز آنچه را دار و از قيمت آن استفانگشتر را بربه صاحب انگشتر گفت: 

 (مسلم). دارم. آنرا بيرون انداخته است من آنرا بر نمى صكه رسول اكرم
اى بپوشد و روى نگين آن نام و مشخصات خود را  اگر مسلمان انگشتر نقره -6

هاى خود مورد استفاده قرار دهد  ها و نوشته حكاكى كند و آن را به عنوان مهر براى نامه
اى كه  از انگشتر نقره صا از روايات صحيح ثابت است كه رسول اكرممانعى ندارد، زير

انگشتر را  صكرد. رسول اكرم بر آن نقش شده بود، استفاده مى »حممد رسول اهللاّ«: كلمه

 (مسلم). پوشيد. در انگشت كوچك دست چپ مى
هايش را از آن بيرون بياورد.  لباس را طورى بر بدن خود نه پيچد كه نتواند، دست -7

از چنين چيزى نهى كرده است، با يك كفش راه نرود زيرا رسول  صون رسول اكرمچ
 . (مسلم).»با يك كفش راه نرويد، بايد هر دو كفش را بپوشيد«: فرمايد مى صاكرم
 صمرد مسلمان لباس زنان را و زن مسلمان لباس مردان را نپوشد، رسول اكرم -8

َُّموَل «هت با مردان منع كرده است. مردان را از مشابهت با زنان و زنان را با مشاب   َ َِ ََ
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ي َ  �َهللا  ََ ََِت َنَ  �ََّ ظُمَتَّج �س ََ َِّجيَلَ  َّ ََ� َنَ  �س ظُمَه صورت زنان و   مردانى كه خود را به« »�س
اند، هم چنين مردان كه خود را مشابه زنان  آورند ملعون زنانى كه خود را به صورت مردان در مى

 (بخاري).. »اند دهند، ملعون را مشابه مردان قرار مىو زنان كه خود 
در پوشيدن كفش از پاى راست و در بيرون آوردن از پاى چپ شروع كند، در  -9

ََِذ� «فرمايد:  مى صحديث آمده است: رسول اكرم ََ ََمَ�َ 
ظ
 بَيل

ظ
 ََ ُم ظ فَالظ،َىظ َُ َد

َ
َل   َِ الَذ� ��ظتَ

َميلَ  َّ  بَيس
ظ
 ََ َُ فَالظ،َىظ يدن كفش از پاى راست و در بيرون آوردن از پاى چپ شروع در پوش« »نََز

 (مسلم).. »كنيد
روايت  لدر لباس پوشيدن از طرف راست شروع كند، از حضرت عائشه -10

َالهَ «است:  ِظ �َ �َ ََ  َ َّ ُ و َُ  �َ ََ َالَه  َِجل َِ تَ نََه ُكَّه 
ظ
َِ َدأ   ُ ىُُه �ّا،َمل َِ ِظ �ُ َّ ّموُل �  ََ رسول « »ن

پسنديد، در پوشيدن كفش و لباس و در  تمام كارها شروع از جانب راست را مىدر صاكرم
 .»طهارت
تَََ،َه «هنگام پوشيدن هرگونه لباس جديد بگويد:  -11 وظ ََ نظَت َك

َ
  َُ َمظ

ظ
ُ� ََ َ �سالُّ ّ  س

 ُ
َ
َ  َََ َُ ّ َني  ََ ََ  َ ّ ََ ََ َن ظ  ُعوُذ بَ

َ
 ََ  ُ

َ
َ  َََ َُ َ َني  ِظ َََل   َُ ِظ ََ َل ُ س

َ
أ مظ

َ
 ).ابوداود و ترمذى( » 
اى، خير و بركت اين لباس را از تو  گويم، تو اين لباس را به من داده خداوندا تو را سپاس مى«

 .»آورم خواهم، از شر اين لباس به تو پناه مى مى
�َبَ «بيند كه لباس نوپوشيده است، اين دعا را بگويد:  وقتى مسلمانى را مى -12
جديد   اين دعا را براى ام خالد كه لباس صاكرم رسول. »بپوش و كهنه كن« »َ�لالِ

 (بخاري). پوشيده بود، گفت.

 هاى فطرى خصال و سنت:  فصل سيزدهم
 صمسلمان به عنوان مسلمان خود را پايبند كتاب پروردگار و سنت رسول اللّه

كند و جميع ابعاد حياتش را مطابق با قرآن و  داند، در پرتو كتاب و سنت زندگى مى مى

ؤۡ  َ�نَ  َوَما﴿فرمايد:  اند، خداوند در قران مىگذر مىسنت  ؤۡ  َوَ�  ِمنٖ لِمن ن ٱ قََ�  َِِذا ِمََةٍ ُن َّ 
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ن  و�ن ِن ََ ُۡ  ۥٓ َو
َ
ن ًراأ

َ
ونَ  أ من  ََ�ن ُۡ  مِنۡ  َ�َةن ۡ�ِ ٱ لَهن

َ
هيچ مرد و زن مسلمانى در « .]36[األحزاب:  ﴾رِهِمۡ أ

ٓ ﴿رمايد: ف و مى، »برابر فيصله و حكم خداوند، اختيارى ندارد ٰ  َوَما من َءاتَٮ ولن ٱ �ن ِن وهن  لّر ذن َن  َوَما فَ
 ٰ مۡ َََهٮ َۡ  �ن ْ ٱفَ  هن ََ وا به شما امر كند بپذيريد و از آنچه   آنچه را كه رسول اللّه«. ]7[الحشر:  ﴾نَتهن

ََ «فرمايد:  مى صو رسول اكرم »كند باز بيائيد كه منع مى و ُُ َّ ضَ ُم ظ َد َُ َد
َ
َنُ    ال ضُمظ

 ًِ َّد  َمَو�ُ  َقىَ ني َيُ َو  ُِ زظ
َ
ََ َعالَ،ظَه   ظ ًِ ََى َن ظ َعَمَل َ�َم ََ اربعين نووى. ( »ي سََمي َجِظُت بََهَ 

هاى تان را  شويد مادام كه خواسته مؤمن نمى« .)ناصرالدين آلبانى آنرا ضعيف قرار داده است
 .»ايد، هر كس عملى خالف سنت و حكم من انجام دهد مردود است تابع سنت من نكرده

 داند: بنابراين مسلمان خود را ملزم به رعايت نكات زير، مى
استحداد: منظور از آن تراشيدن و زائل كردن موهاى شرمگاه است. اين عمل را  -1

توان بوسيله آله تيز مانند تيغ و امثال آن انجام داد، استفاده از داروهاى زائل كننده موى  مى
 نيز بال مانع است.

قطع پوست روى حشفه است، مناسب اين است كه ختنه روز  ختان: منظور از آن -2
، فرزندان فاطمه و على در بهفتم والدت انجام گيرد، زيرا حضرت حسن و حسين

ختنه شدند، اگر ختنه تا زمان قبل از بلوغ تاخير  صروز هفتم به دستور رسول اكرم
 صد. از رسول اكرمشود، مانعى ندارد. ابراهيم پيامبر خدا در سن هشتاد سالگى ختنه كر

َِ «فرمود:  شد، مى روايت است هرگاه كافرى بدست او مسلمان مى
ِظ ُُ ظ

َ� َِ ِظ ََ َد َِ َ�َظ
ظ
َ
َ
 

تََتظ   .»عالمت كفر را از خود بينداز و ختنه كن« »ََ�لظ
 كند. يش را كه روى لبها پوشانده كوتاه مىها قص الشارب: مسلمان سبيل -3
ند تا تمام صورتش را فرا گيرد. زيرا رسول ك اما ريش و محاسن خود را رها مى 

َِ «فرمايد:  مى صاكرم و ُِ ظَم و� �س ُِ ََ َََلي ّظُلو� �سالَّحَ 
َ
 ََ َو�ََّاَ  َّ َ� �س ها را كوتاه و  سبيل« »ُجزل

با كوتاه فرمايد:  و مى ).مسلم(، »ها را رها كنيد و در اين مورد با مجوس مخالفت كنيد ريش
ها با مشركين مخالفت كنيد، اعفاء، بمعنى زياد كردن آن  ها و گذاشتن ريش كردن سبيل

باشد. از قزع، يعنى تراشيدن يك قسمت و گذاشتن  است، لذا تراشيدن لحيه حرام مى
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روايت است كه  بقسمتى ديگر از موهاى سر، بشدت اجتناب شود، زيرا از ابن عمر

ا با رنگ سياه ه منع كرده است، هم چنين از رنگ كردن ريش »قزع«از  صرسول اكرم

موقعى كه پدر حضرت  صاجتناب شود، در حديث در اين باره آمده است: رسول اكرم
اى كامال سفيد  هايش مانند ثغامه (بوته ابوبكر در جريان فتح مكه نزد او آورده شد و ريش

ظ «رنگ) بود، خطاب به حاضرين فرمود:  ِّ َْ يَََهَ فَالظ،ُ ََ َ ُ َُ ِظ َِ  
َ
َََجَّىُوُ  �ذمىو� �ذظَمىُو� بََه الَل  َ ُ

َكتََ َ فىَتكَ  �ِحيا ب مي
ظ
َ�ََ َّي   َ

ظ
َو�َدَ  ني �سُىِ بَيُ َّ او را نزد يكى از همسرانش « »�س

ببريد تا اين رنگ سفيد موهايش را تغيير دهد، البته از رنگ سياه اجتناب شود، رنگ حنا و كتم 
 ).ق عليهمتف(. »نه اينكه مانعى ندارد، بلكه مطلوب و پسنديده است

مسلمان در صورت گذاشتن موى سر، با استفاده از روغن، شامپو و شانه كردن، به آنها 

هُ «فرمايد:  مى صرسيدگى كند. رسول اكرم نظ َِ
ٌِ فَالظ،ُكظ ِظ ُ َد

َ
َ ََ  ).ابو داود( .»َن ظ ن

موهاى زير بغل بايد كنده شوند، لذا مسلمان اين عمل را انجام دهد و اگر قادر به  -4
 نيست، آنها را بتراشد يا با داروى مخصوص آنها را زائل كند.كندن 

كند بهتر اين است كه از دست  ناخن. مسلمان ناخنهايش را كوتاه مى كوتاه كردن -5 
هاى دست  هاى دست راستش را كوتاه كند بعد به ناخن راست شروع كند، نخست ناخن

شروع از راست را  صاكرمهاى پاها، زيرا رسول  چپ بپردازد. به همين ترتيب ناخن
 (متفق عليه). پسنديد. مى

دهد، تا به  انجام مى صمسلمان همه اين اعمال را بمنظور پيروى از سنت رسول اللّه
عمل نموده و بهره اخروى برده باشد. زيرا مالك و مناط اعمال نيت  صسنت آنحضرت

 شود. است و به هر كس مطابق با نيتش اجر داده مى

 داب خوابآ:  فصل چهاردهم
هاى بزرگ خداوند است چنانكه  مسلمان بر اين باور است كه خواب يكى از نعمت

من  َجَعَل  ۦتِهِ َّۡ�َ  َوِمن﴿به عنوان يك نعمت ياد كرده است، خداوند در قرآن از آن   لَ�ن
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ۡ ٱ ََ ٱوَ  َل َّ َۡ  �َّها ْ لِتَ َنوا ْ َوِ�َبۡ  �ِيهِ  كن وا مۡ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن َتغن َۡ  َولََعّل�ن َ ونَ كن � از « .]73[القصص:  ﴾٧ رن
هاى الهى اين است كه شب و روز را آفريده است تا در شب  رحمت و نعمت  جمله

هاى الهى  استراحت نموده و در روز به كسب معاش بپردازد و بدين ترتيب از نعمت

مۡ نَوۡ  ََاوََجَعلۡ ﴿فرمايد:  . و مى»قدردانى كنيد َبا�ٗ  َم�ن براى شما خواب را « .]9[النبأ:  ﴾٩ اِن
قطعا، خواب چند ساعت در شب بعد از كار مداوم روز،  »ايم آرامش قرار داده مايه

گردد. تا بدينوسيله مسلمان بتواند وظيفه  موجب تقويت، بقاء و نشاط و شادابى جسم مى
اسالمى خود را كه همانا عبادت و بندگى است، ادا كند. لذا شكر اين نعمت مستلزم اين 

 ر خواب به نكات زير توجه كند.است كه مسلمان د
براى رفتن به رختخواب بعد از نماز عشاء بدون عذر تأخير نكند. البته در صورت  -1

عذرى مانند، بحث و مذاكره مسائل علمى، گفتگو با مهمان و دلجوئى از او يا شوخى و 

َّ «اختالط با اهل و عيال مانعى ندارد. در اين خصوص در حديث چنين آمده است:   الَ
 ّ َّ
َّ � َمي ََ ِظ َِ  َُ ض ََ َ

ظ
ُ�ََ يَ   ََ َِ

ظ
ىظَل �َ َْ َم  َّوظ �  ُ َِ ُظ ََ ضَ  صاكرم  رسول«(متفق عليه).  »َن

 .»پسنديد خواب قبل از نماز عشاء و صحبت كردن بعد از نماز عشاء را نمى
خطاب به حضرت  صدر صورت امكان بدون وضوء نخوابد، زيرا رسول اكرم -2 

ةَ «رمايد: ف براء بن عازب مى
َِ ُّ  َُُضوَ َك سَال

ظ
ََ َيتَوَّضأ َِ َِ َق،ظَت َزحظ

َ
). متفق عليه( »الََذ�  

 .»خواهى به رختخواب بروى، مانند وضوء نماز، وضوء بگير گاه مىهر«
نخست بر پهلوى راست خوابيده دست راستش را زير سر خود بگذارد، اگر بعد  -3

َق،ظَت «فرمايد:  در اين باره مى صرمبه پهلوى چپ منتقل شود مانعى ندارد. رسول اك
َ
الََذ�  

 ََ َ فَِ�َد ََ �ظَت  ََ
َ
ََِذ�   ََ َمَ   �ظ

َ
َ� ََ َ َدّق ََ َِ ظ  َط

ُُّ  �ضظ ََِة  ُّ  َُُضوَ َك سَال
ظ
ََ َيتَوَّضأ َِ َِ َزحظ

َظ ضَم،ََ ٌِ َيتَوَّم يَم ََ نظَت 
َ
گاه به رختخواب خود رفتى و با وضوء هستى بخواب و ره« »ََ 

 . »را بالشت خود قرار بده دست راست
چنين خوابيدنى را،  صروى شكم نخوابد، نه در روز و نه در شب رسول اكرم -4

خوابيدن اهل دوزخ قرار داده است و فرموده است، خوابيدن روى شكم، خوابى است كه 
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 پسندد. خداوند آن را نمى
 له اين دعاها: ذكر و ادعيه خواب را كه در حديث آمدند، بگويد و بخوابد، از جم -5

ظ « مرتبه 33 -1 َِ ُظ
َ
َل   � ََ  َ ََ  َُ َمظ

ظ
ُ�ََ  َ َّ � ََ َ «گويد: بعد اين دعاء را گويد:  »ُمىظَكي

َ
ال الََ

 ٌِ ض ََ َ ُيّ َشظ   قَ ََ ََُمَو   َُ َمظ
ظ
ُ� ُ

َ
َ ََ  َُ ظُمالظ ُ �س

َ
َ َُ

َ
َ ََ � َ

ََ ُ  ال  ََ ََدظ  ُ َّ زيرا رسول  »الَال �
كه خواستار مستخدمى بودند، فرمود:  بعلى و فاطمه خطاب به حضرت صاكرم

» َ ُظ � ََ  َ�ََُ
َِ َُ ََ ًَُِي  ىَّكي َُ ََ ُكَمي فَ َِ ُقَمي َزَحيَج ِظ َل

َ
َُميَ الََذ�  

ظ
ا
َ
  َزّمي َمأ

ِظ َ َل ََ ُدَلُكَمي 
َ
َال  

َ
  � ََ

ٌ ََُكمَ  ِظ َو َل ََُ�َ َي ظ
َِ َُ ََ ي  ًِ َل ّظ

َ
  � َ ِّ �َ ََ  َ�ََُ

َِ َُ ََ ًَُِي  بهتر از آنچه   آيا به«(مسلم).  »ي َن ظ َليَدم  َُ

 »احلمدهللا«بار  33كه سؤال كرديد، شما را راهنمائى نكنم؟ و آن اينكه در رفتن به رختخواب، 

بگوئيد، خواندن اين كلمات براى شما از يك خدمت  »اهللاّ أكرب«بار  34و  »سبحان اهللاّ«بار  33

 .»رساند گذار، سود و نفع بيشتر مى

ه كرسى و آيات آخر سوره بقره از سوره فاتحه و اول سوره بقره تا مفلحون و آي -2

﴿ ِ ّ ِ َ�ٰ ٱ ِ�  َما َّ َّ ٰ ل  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
بخواند. در اين باره در حديث تأكيد شده  تا آخر.. ﴾...ِض �ۡ�

 است.
در آخرين لحظه دعا گفتن و در پايان همه دعاها، اين دعا را كه از رسول  -3

ِظَس «ثابت است بگويد:  صاكرم َت َ� كظ ََ زظ
َ
َظ   ُهَ الَ ُِ َي ّظ

َ
  ََ لَ ََ  َ َّ

ِظُت َجَظ ََ َّّا َََض َم بَيمظ
 
َ
ُت   فَوّضظ ََ  َ ََ ِظَس الََلظ ُت َ� الَمظ مظ

َ
  .�ََ َُ ي ُّ ُه بََه �س َِ ظ َ ي بََمي �َ مظ َِ ّظَمالظتََ ي َفيدظ

َ
َظ   َِ ََ َ يَ 

ظ َُ ّظ َِى فَي زظ
َِى

ََ ظ ُت 
ظ
َأ
ظ
ْ
َ
 ََ  َ ََ ََ  الََلظ لَََىَ،ّ ََ َتَ 

ظ
نظَزَ

َ
ى   َ

ّ
ِ� ََ تَيبَ َُ ُت بَ

َ نَنَظ ََ تُوَا الََلظ
َ
 ََ َُِك  َِ ْظ تَ مظ

َ
  َ ََ الََلظ

نظ 
َ
َني   ََ فظُت  َ سظ

َ
َني   ََ الََظُت  عظ

َ
َني   ََ ّظُت  َ سظ

َ
َني   ََ ِظُت  ّل

َ
َني   ََ ُت  نظ َّ ِظ َل َني قَ َِ

ْظ ّظَمالظَت. فَي
َ
ى   َ

ّ
َت �ِ

نظَت 
َ
الَُ  بََه َنّ�   عظ

َ
ُُ َ�ىَيَدكَ   َِ َم َقىظ ََ ضَوظ �بَ َِ نظَت. َّّا قََ�ظ َع

َ
َ الَّال  

َ
ُِ َال الََ ظُممَّل نظَت �س

َ
 ََ ُم  َّ ظُمَق  »�س

شوم، پروردگارا اگر  خوابم و بنام تو بلند مى پروردگارا، بنام تو مى«ترجمه:  ).غريهأبوداود و(

اى  دى از من حفاظت بفرما، بگونهدر اين خواب مرا موت دادى، مغفرتم بفرما، اگر مرا زنده كر
فرمائى، پروردگارا من خودم را به تو سپردم، كارهايم را به تو موكول  كه نيكانت را حفاظت مى

گردم، به كتابى كه  كردم، بسوى تو رو آوردم، از تو طلب مغفرت كرده، بسوى تو بر مى
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اهان اول و آخر مرا مورد مغفرت ام، گن اى، ايمان آورده اى و به پيامبرى كه مبعوث كرده فرستاده
دانى عفو كن،  قرار بده، گناهان پيدا و پنهان مرا معاف بفرما، گناهانى را كه آنها را از من بهتر مى

تو اولى و تو آخرى، سواى تو معبودى وجود ندارد. پروردگارا، روز رستاخيز بندگانت را از 
 .»عذاب خود نجات بده

ََ «د، دعاى زير را بخواند: اگر در اثناى خواب بيدار ش -4 � َ
ََ ُ  ال  ََ ََدظ  ُ َّ َ الَال �

َ
ال الََ

 
ّ
َ الال

َ
 الَ

َ
ال ََ  َ ّ ََ  َُ َمظ

ظ
ُ�ََ  َ َّ � ََ . ُمىظَكي ٌِ ض ََ َ ُيّ َشظ   قَ ََ ََُمَو   َُ َمظ

ظ
ُ� ُ

َ
َ ََ  َُ ظُمالظ ُ �س

َ
َ َُ

َ
َ ُ َّ َ� ََ  ُ َّ � 

 
ّ
 قُّوَة الال

َ
ال ََ َل   َدوظ

َ
ال ََ  ُ َِ ُظ

َ
َم، َ    َِ ّ �َظ َِ

َِ َ �َظ َّ
و ديگر هر دعائى كه مايل باشد بگويد، زيرا  »بَيَ

فرمايد: هر كس در شب از خواب بيدار شده دعا  مى صپذيرفته خواهد شد. رسول اكرم
د، نمازش نيز پذيرفته نماز خوان شود. اگر بلند شده وضوء گيرد و كند، دعايش پذيرفته مى

ال � الال «تواند بخواند:  ب بيدار شود، اين دعاء را نيز مىگاه در وسط خواشود. هر مى
تََ �� زد  عالمي َال تز  قالّ بَِ الذ  َ ميسَ ُّ  نت مىكينَ ��  متِِْك ِنّ 

ظَوّميُا  ة النَّ  نظَت �س سواى تو معبودى نيست. تو پاك و « »مَضَ� َمَ ل ن  ُنَ ُّ
هاى توام،  طلبم، خواستار رحمت نم از تو مغفرت مىاى، پروردگارا من درباره گناها منزه

پروردگارا بر علم من بيفزا، بعد از هدايت مرا به راه انحراف سوق مده، از جانب خود براى من 
 ).بخارى( .»رحمت بفرست، همانا تو، بخشنده هستى

 كند اين دعا را بگويد: وقتى صبح مى -6

ّ «خواب اين دعا را بخواند: بعد از بيدار شدن و قبل از برخاستن از رخت -1 َِ َُ َمظ
ظ
ُ�

 ُّ و َُ ََِلظَه �ََل ََ َنيَقََي 
َ
ََ َني   ِظ َِ ،َينَي  دظ

َ
َى  

ّ
ستايش مر خدايى را كه بعد از مرگ ما را زنده « »�ِ

 .»ساخت

 ِ�  ِِنّ ﴿ا را بسوى آسمان بلند كرده و از ه بيدار شد، چشم وقتى كه به قصد تهجد -2
َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  َّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َ�

َ
زيرا  »پايانى سوره آل عمران را بخواندده آيه  .]190عمران:  آل[ ﴾ِض �ۡ�

را  صام ميمونه گذراندم رسول اكرم شبى را كه در خانه خالهفرمايد:  مى بابن عباس
شد، خواب را از چشمانش  ديدم كه نصف شب يا اندكى قبل يا بعد از آن بلند مى
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قرائت كرد، بعد بسوى مشك آبى كه آويزان بود،  زدود بعد ده آيه پايانى آل عمران را مى
 ).بخارى( تشريف برد، خوب و با اطمينان وضو گرفت و به نماز ايستاد.

َالََة ا«اين كلمات را چهار بار تكرار كند:  -3 َُ  َُ  َ دظ
ُ
 ََ َك  َُ  َ دظ

ُ
ُت   ىَكظ َظ

َ
سالُّ ّ  الَّ   

 
َ
  ََ نّ

َ
َ ََ ،َ  َلالظَق ََ َََجَ تَ َُ ََ

َِ َز ََ  ََ ِظَد َّ َع
َ
 ََ  ََ َ ََ س � َ

ََ َك َال  ََ ََدظ نظَت 
َ
َ الَّال  

َ
ُ َال الََ َّ نظَت �

 ََ ُ َُّموس ََ َك  َُ � َ�ىظ ًَ َّم فرمايد: هر كس دعاى مذكور را يك بار  مى صرسول اكرم »َُ
شود و هر كس آن را چهار بار بخواند، تمامش  بخواند، يك چهارمش از دوزخ آزاد مى

 ).ابوداود( شود. آزاد مى
خواهد از خانه بيرون رود، اين دعا  گذارد و مى ى از درب منزل پا را بيرون مىوقت -4

َ «را بخواند:  َّ ََال قُّوَة الَال بَي َل  َ ال َدوظ َ َّ � 
َ ََ ُت 

ظ
َ تََوّى َّ فرمايد:  مى صرسول اكرم »ت �

 .»افى استشود، هدايت شدى و تو را ك هرگاه بنده اين كلمات را بگويد: باو گفته مى«
 ).ترمذى با تحسين(

َظ «شود، اين دعا را بگويد:  خارج مىوقتى از منزل  -5
َ
َظ  َضّل     ََ   ُعوُذ بَ

ّّ
�سالُّ ّ  الَ

 ّ َ ََ َظ ُ�ظَ َل 
َ
َ َل   َظ  جظ

َ
الََ َ   َظ

ُ
َظ  

َ
َالَ    َظ َظ  

َ
َزّلَ  

ُ
َظ  

َ
َزّل  

َ
َظ  

َ
َضّلَ  

ُ
فرمايد:  حضرت ام سلمه مى » 

 خواند. برد، دعاى مذكور را مى از خانه بيرون تشريف مى صرمهرگاه رسول اك



 
 

 

  اخالق:  باب سوم

 پيرامون اخالق حسنه:  فصل اول
اخالق عبارت است از توان و استعداد محكم در نفس و باطن كه اعمال ارادى و 

شوند، اخالق مصدر اعمال خوب و بد و همچنين زشت و زيبا  اختيارى از آن صادر مى
كيفيت باطنى به لحاظ ماهيت خود پذيراى تاثير خوب و بد تربيت است. است. اين 

حق، محبت با  هرگاه اين صالحيت، استعداد و توان بسوى ترجيح دادن فضيلت و
ها و نفرت از قبائح و  ها، تشويق به خير سوق داده شود و در جهت دوستى با زيبايى نيكى
اعمال خو گرفته و اين اعمال به راحتى از ها از آن كار گرفته شود، ماهيت آن باين  زشتى

گردند. صدور اين اعمال بدون احساس ناراحتى اخالق حسن نام دارند، اين  آن صادر مى
اعمال عبارتند از: بردبارى شكيبايى، صبر و تحمل، سخاوت و شجاعت، عدل و احسان، 

 و امثال آن متعلق به اخالق حسنه و كمال نفس هستند.
ترك داده شوند، نفس شايستگى الزم براى اين اعمال را پيدا نكرده هرگاه اين اعمال 

شود. يا آنكه  و در جهت رشد و پيشرفت اعمال خير و معروف پنهان در خود آماده نمى
پذيرد. رفتار و گفتارهاى  ها را نمى پسنددو زيبايى ها را مى بدتربيت شده و در اثر آن زشتى

شود: اخالق بدى  گيرد، به چنين كسى گفته مى پست و خراب براحتى از وى انجام مى
شوند، اخالق بدنام دارند، اعمال ضد  دارد، اين رفتار و گفتار كه براحتى از آن صادر مى

اخالقى عبارتند از: خيانت، دروغ، خوف، طمع، ستم، خشونت، بدگوئى، عدم رعايت 
يل شده و براى عفت كالم و امثال آن، روى اين اساس اسالم به اخالق حسنه ارزش قا

رشد آن در جامعه اسالمى دعوت كرده است و ايمان انسان را بوسيله فضائل شخصى و 
بخاطر  اسالمش را بوسيله اخالق حسنه محك زده است و خداوند متعال پيامبرش را

لنقٍ  لََعَ�ٰ  �نَّك ﴿اخالق زيبايش ستوده است.  و او را درباره  .]4[القلم:  ﴾٤ َعِظي�ٖ  خن
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ِ  َ�عۡ دۡ ٱ﴿ق امر كرده است. اخالحسن  َِ ٱب
حۡ  ِ�َ  لّ

َ
نن أ ِيٱ فَِِذَا ََ ََيۡ  َََك بَيۡ  َّ ٞ َعَ�ٰ  ۥََهن َو نّهن  َوة

َ
�  ۥَُ

با شيوه بهتر و اخالق زيبا دفاع كن، آنگاه دشمنان نيز دوست « .]34[فصلت:  ﴾َ�ِيمٞ  َوِ�ّ 

و رسيدن به اى براى حصول سعادت  ب را وسيلهخداوند اخالق خو »گردند صميمى مى

وٓ ﴿است.  بهشت قرار داده َِعن ا َِ ْ َو مۡ  ّمِن فَِر�ٖ َمغۡ  َِِ�ٰ  ا َِّ�ن َّةٍ  َّ َهاَعرۡ  وََج َ�ٰ ٱ َن َّ ٰ ل  ٱوَ  تن َ�
َ
 ضن �ۡ�

ِعّدۡت 
ن
ّتقِ�َ لِلۡ  أ َِنَ ٱ ١ من ونَ  َّ فِقن ٓ ٱ ِ�  ََن ا ٓ ٱوَ  ءِ لّ�ّ ا ّ ّّ ٰ لۡ ٱوَ  ءِ ل  اِس� �ّ ٱ َعنِ  َعا�ِ�َ لۡ ٱوَ  َظ َغيۡ لۡ ٱ ِظِم�َ َ�
ن ٱوَ  ِّب  َّ ۡ ٱ �ن نِ�َ منحۡ ل بشتابيد بسوى بخشش گناهان «ترجمه:  ].134-133عمران:  [آل ﴾١ َِ

ها است و  از جانب پروردگار و به سوى بهشتى كه بزرگى و عرض آن برابر با زمين و آسمان
كنند  مىبراى پرهيزگاران تدارك ديده شده است. آنانى كه در حال خوشحالى و تنگدستى انفاق 

گذرند، خداوند نيكو كاران را  برند و از خطاها و اشتباهات مردم، در مى و خشم خود را فرو مى

الَّ�َمي «براى تكميل نمودن اخالق حسنه مبعوث شده است.  صرسول اكرم .»پسندد مى
 ََ َِ لظ

َ ظ
َم �َ َّ َقّمَ  َنَ

ُ
ََ َِ ظُت  بخارى  (. »ام همانا من براى اتمام مكارم اخالق مبعوث شده« »بُ

در چندين مورد فضيلت مكارم اخالق را بيان كرده  صرسول اكرم ).در ادب المفرد

َِ «فرمايد:  است، مى
ُالُ
ظ
ِ�  َ َظ ُظَقُل َن ظ ُد

َ
  ََ � ََ َم

ظ   هيچ چيزى در ميزان« »َني َن ظ َشظ   َف �س

ُ  « :فرمايد و مى »عدل الهى وزن بيشترى از حسن خلق ندارد َظ ل ُد َِ
ظ
ََ� َِ

ُالُ
ظ
). بخارى( »�ِ

َُُ  ظ ُلالًُقي«فرمايد:  و مى »نيكى يعنى حسن خلق« ََ دظ
َ
َنَََ� الَضَمينًي   ُممظ

ظ َمُل �س ُظ
َ
(احمد  » 

فرمايد:  و مى، »ترين مؤمن بلحاظ ايمان كسانى هستند كه اخالق زيبا دارند كامل«). ابوداودو

ُُ ظ َنّ� « لَ َِ
قظ
َ
 ََ  ّ

َ
ُُ ظ الَل َدىّ

َ
َّ َن ظ   َِقيً الَ لظ

َ
ُُ ظ   َُ ََ دظ

َ
َق،َيَنَة  

ظ
َم �َ (بخاري).   »َسظَالَيً ضَوظ

تر است كه اخالقش بهتر  تر و نزد من محوب كسى از ميان شما با من نزديك  روز قيامت«

َِ «و سوال شد كدام عمل بهتر است؟ فرمود: ، »باشد
ُالُ
ظ
ِ�  ُ َظ   بهترين عمل حسن« »ُد

ةََ « فرمايد: و مى ).ترمذى(. »اخالق است َِ ََل ََّجيَت � َ  ُلالَُقَه َعَم،َ  َد َظ ُ َِ  ُِ
ََ َلَىظالُ ىظ َِ

ظ
َ� َّ الَ

ىَيَدةَ  َِ
ظ
َ� َُ ، َِ َِنُّه سََح ََ َمََيَزَلَ 

ظ ََى �س ََ انسان با عبادت اندك و بوسيله اخالق زيبا درجات « »ََ
 ).طبرانى(. »يابد عاليه بهشت و مسكن و منازل خوب آن را در مى
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  درباره اخالق خوب:ديدگاه پيشينيان  
گويد: حسن خلق عبارت است از: گشادگى چهره، همنشينى با  مى ،حسن بصرى

گويد: حسن خلق در  عبداللّه بن مبارك مى و خوددارى از آزار و اذيت ديگران.دوستان 
گشاده دستى  -3طلب حالل و سخاوت  -2دورى كردن از محرمات،  -1سه چيز است: 

 نسبت به زن و فرزندان. 
ميان آنان يك شدن و درگويد: حسن خلق يعنى با مردم نزد كى ديگر از برزگان مىي

اند: حسن خلق عبارت است از: آزار و نرساندن و بردبارى  ها گفته بيگانه نماندن. بعضى
گويند: اخالق حسنه يعنى بجز رسيدن به رضايت  ها مى و بعضى .با برادر مؤمن خويش

 اشى.پروردگار غم و اندوهى داشته نب
باشند، اما تعريف حسن  همه اينها كه بيان گرديد بخشى از تعريف حسن اخالق مى

 اخالق باعتبار ذات ماهيتش همان است كه در شروع اين فصل بيان گرديد.
ها و عالمات شخصى كه داراى اخالق زيبا است. چنين گفته شده  در مورد نشانى

اش زياد باشد، راستگو  صالح و شايستگىاست: بسيار با حيا باشد، اذيت و آزار نرساند، 
تر خطا و لغزش كند، فضول و شرور نباشد، نيك باشد، صله  باشد، اندك گويد، كم

رحمى را رعايت كند، با وقار و با حوصله باشد، قدردان، خشنود و بردبار باشد، به عهد 
ديگران را  و پيمان خود وفادار و پاك دامن باشد، غيبت نكند، سخن چين و بدگو نباشد،

لعن و نفرين نكند، شتاب كار نباشد، كينه و حسد نداشته باشد، بخيل نباشد، همواره 
اش فقط بخاطر خداوند  خوشحال و شادمان باشد، محبت، عداوت، خشنودى و ناراضگى

 باشد.

 صبر و تحمل ناماليمات در راه خداوند:  فصل دوم
بخشد، صبر و تحمل  ن زينت مىهاى اخالق كه مسلمان خود را بدا از جمله زيبايى

ها و ناماليمات در راه اللّه است. صبر عبارت است از ملزم كردن نفس به آنچه  ناراحتى
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ناماليمات همراه با نوعى  كه براى آن مكروه و نامطلوب است يا تحمل زحمات و
 خشنودى و تسليم براى خدا.
كند هر چند  بندگى مىبند اطاعت و  داند و نفسش را پاى مسلمان خود را ملزم مى

برايش مشكل و دشوار باشد، و بدون اينكه معصيتى را مرتكب شود، كنترلش را در دست 
دهد به گناهان نزديك شود، هر چند كه انجام گناه  گيرد و به خود اجازه نمى مى

چنين مسلمان در برابر مشكالت و طبعا بدان تمايل داشته باشد، هم بخش باشد كه لذت
صبرى  فغان در آيد و بى دهد تا به آه و اجازه نمى سش را كنترل نموده وها نف مصيبت

 نشان دادن در برابر آنچه كه از دست رفته است، آفت است و در صبرى نشان دهد، بى
برابر آنچه كه متوقع است، بى عقلى و سبكى است و ناراحتى در برابر قضا و قدر و 

 ست و مسلمان در تمام اين امور به وعده وتصميم الهى، نكوهش از جانب خداوند قهار ا
پاداش در برابر طاعت و ثوابى كه به اهل طاعت تدارك ديده شده و  نويدهاى خداوند و

جويد و  معصيت كاران تعيين گرديده است، كمك مى به وعيدهايى كه به نافرمانان و
ذ است چه ناف پذيرد كه قضا و قدر الهى جارى است، قضاى الهى عدل است، حكم او مى

صبرى  صبر كند اجر اخروى دارد و اگر بىصبرى نشان دهد، البته اگر  بنده صبر كند يا بى
 نشان دهد گناه دارد.

از آن جهت كه صبر و عدم اضطراب از جمله اخالق كسبى است كه با نوعى تمرين 
آيد، مسلمان نيازمند است كه خداوند به او اجر عنايت  و رياضت و مجاهدت بدست مى

گيرد،  ند بنابراين از آيات و احاديثى كه در مورد اجر و فضيلت صبر وارد شده الهام مىك

ٰ ﴿فرمايد:  خداوند مى ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا ْ ۡص ٱ َءاَم وا ْ  ِ�ن وا ْ  َوَصابِرن وا ابِطن ََ ْ ٱوَ  َو وا َ ٱ ّ�قن مۡ  َّ  لََعلّ�ن

ونَ �نفۡ  كنيد و   و ديگران را به صبر توصيه اى مؤمنان صبر كنيد«. ]200عمران:  [آل ﴾٢ لِحن

فرمايد:  و مى ».پيوندتان را با اللّه مستحكم كنيد و از خداوند بترسيد تا رستگار شويد

ْ ِۡ ٱوَ ﴿ َنوا ِ  َتعِي ِ لّصلَوٰ ٱوَ  لّصۡ�ِ ٱب فرمايد:  مى و »از صبر و نماز كمك بگيريد«. ]45: ة[البقر ﴾ة

ِ  ِِّ�  كَ َصۡ�ن  َوَما ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ ِ ٱب و  »صبر كن و صبر تو فقط بخاطر اللّه باشد« .]127[النحل:  ﴾َّ
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ٰ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿فرمايد:  مى َ�َ  ٓ َصابََكۖ  َما
َ
ٰ  ِِنّ  أ  ٱ مِ َعزۡ  ِمنۡ  لَِك َ�

ن
وَۡ� در برابر «. ]17[لقمان:  ﴾ُن

ِ ﴿فرمايد:  و مى »ها صبر كن، همانا صبر در برابر آفات از كارهاى بسيار مهم است مصيبت  َو�َّ�ِ
ٰ ٱ َّ َِنَ ٱ ١ ِ�ِ�نَ ل َّ  ٓ َ�ٰ  ِِذَا

َ
مبَتۡ أ نوٓ  ّمِصيَبةٞ  هن ْ قَال ِ  ِِنّا ا ّ َِ  ٓ َّا �  ۡ ََ ٰ  ١ ِجعنونَ َ�ٰ  هِ ِِ ََ ْو

ن
 ِهمۡ َعلَيۡ  �َِك أ

 ٰ َِِّهمۡ  ّمِن تٞ َصلََ� ۖ َوََۡ�َ  َّ ٰ  ةٞ ََ ْو
ن
من  �َِك َوأ ۡ ٱ هن هۡ ل ونَ من اى پيامبر! صبر «. ]157-155: ة[البقر ﴾١ تَدن

سوى او است  ند، ما از آن اللّه هستيم و بهگوي ان را نويد بده، آنان كه هنگام مصيبت، مىكنندگ
بازگشت ما، براى اين گروه از جانب پروردگار مغفرت و رحمت است و اينان هستند هدايت 

مۡ َوَ�َجۡ ﴿فرمايد:  و مى. »يافتگان َّهن جۡ  زَِ�
َ
مأ حۡ  َرهن

َ
نِ بِأ ْ  َما ََ اجر «. ]97لنحل: [ا ﴾َملنونَ َ�عۡ  َ�ننوا

َۡ  ََاوََجَعلۡ ﴿فرمايد:  و مى »داد  صابران را بخاطر بهترين اعمالى كه انجام دادند، خواهيم مۡ ِم  هن
�ِّمةٗ 

َ
ونَ َ�هۡ  أ ُۡ  دن

َ
ْۖ  لَّما رِنَابِأ وا ْ  َصَ�ن ََاَ�ٰ � َوَ�ننوا َنونَ  تِ  .]24: ة[السجد ﴾٢ َنوقِ

پيدا كردند، آنان را مقتدا كرديم تا ديگران را  هاى ما يقين وقتى آنان صبر كردند و به آيه«

َما﴿فرمايد:  و مى »مطابق با دستور ما هدايت كنند َّ ِِ  َّ ٰ ٱ َنَو َّ ونَ ل جۡ  ِ�ن
َ
مأ ُٖ  بَِغۡ�ِ  َرهن ا ََ  ﴾ِح

و رسول . »شود پاداش صابران بيرون از حد حساب بطور كامل پرداخت مى« .]10[الزمر: 

ُ «فرمايد:  مى صاكرم ِظ ُّ فرمايد:  و مى(مسلم).  .»صبر نور و روشنى است« »َض،َي �َس

عظ «
ُ
َني   ََ  َ ُ َّ ظُ  � ِّ َُ ظ ضُ ِّ َُ َن ظ َ�تَ ََ  َ ُ َّ َََه � ْظ �ُ  َ ْظ تَ َظ َ َن ظ � ََ  َ ُ َّ ُه � ِّ َِ َظ ضُ َِ ِظ تَ َظ َ َن ظ � ََ ٌَ َد

َ
َطَى  

 َ ِظ ُّ َظَمَ  َنَ  �س
َ
 ََ  �ً ِظ   عفت باشد خداوند او را عفيف هر كس خواستار« .(بخاري) »َ�َطيً  َل

گرداند، هر كس خواستار صبر  كند، هر كس طالب استغنا باشد، خداوند او را بى نياز مى مى

و  »دهد، بهتر از صبر هيچگونه عنايتى به كسى نشده است باشد، خداوند او را صبر مى

ٌ «فرمايد:  مى ِظ ُ  ُكُّه َل َِ زظ
َ
  َّ َنَ  الَ

ظُممظ َِ �س
زظ
َ
ىًي َ َِ َِتظُه  َع ي ََ

َ
َظ   َنَ  الَ

َ  الَّال سَالظُممظ َد
َ
ََ َذ�َك َ ظ ََى ََ

 ُ
َ
َ �ً ِظ ََ َل ََ َ فَ َِ ََ   ُ� َِتظُه َاّ ي ََ

َ
َظ   َِ ََ  

ُ ََ �ً ِظ ََ َل ََ َِ فَ �ُ  َدَك شأن مؤمن بسيار «(مسلم).  »َسّ
 انجامد، اين وضعيت ويژه حال مؤمن است. اگر آور است، همه كار او به سودش مى شگفت

كند،  شود، اگر ضررى متوجه او شود، صبر مى كند، به سود او تمام مى خوشحال شود شكر مى

كه فرزندش در حال سكرات  صيكى از دختران رسول اكرم »انجامد بازهم به سود او مى
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در خانه او  صقاصدى فرستاد و متقاضى شد كه آنحضرت صبود، نزد رسول خدا
سالم بده و بگو: كه از آن خداوند است، آنچه به قاصد گفت: باو  صبرود رسول اكرم

دهد، هر چيز نزد اللّه يك مدت مشخص دارد. بايد صبر  گيرد و آن چه را كه مى كه مى
در يك حديث قدسى آمده است: هرگاه يكى  ).بخارى. (كنى و اميد ثواب را داشته باشى

باو  ض آن بهشت رااز بندگان من از ناحيه چشمانش مبتال به آفت شد و صبر كرد، در عو
فرمايد: هر كس كه خداوند درباره او اراده خير كند، او را  مى و ).بخارى( .خواهم داد

َِ َ «فرمايد:  و مى ).بخارى( .كند مبتال به آفت مى َ ََز�َ  َنَ  َعَمَ  �يظ
ظ
َّ َعَمُ  �ْ يعنى ميزان « »ال

َّ «فرمايد:  ىو م ،»آيد بزرگى پاداش منوط به ميزان مصيبتى است كه پيش مى َد
َ
َ الََذ�   َّ � َّ َِ ََ

 َُ هظ َل ََ فَالَُه �س َن ظ َمَه ََ َِّضي  َ فَالَُه �س ََ َّ ِظتََُِم ظ َيَم ظ  ًني � هرگاه خداوند ملتى را دوست « »قَوظ
داشته باشد، آنان را به مصيبتى گرفتار خواهد كرد، هر كس راضى شود، خداوند نيز از او راضى 

ترمذى و ابن (. »گردد رى كند و ناراض شود، خداوند از او ناراض مىشود، هر كس بى صب مى

َ «فرمايد:  و مى ).ماجه َّ َّ ضَالظَ  � َ َد ََ َني ََ  َ َ
َ
ُ ََ ََ َه  ََ ِظ �َ َِ َنَََة  ُممظ

ظ �س ََ َنَ   ظُممظ َُِ  بَيس َ َني ضََز�ُل �يظ
َني َعالَ،ظَه َلَط،َِةٌ  خود، فرزندان و مالش گرفتار مؤمن و مؤمنه همواره درباره « (ترمذي). »ََ

ميرد كه تمام گناهانش  آفت و بالها است. اين گرفتارى تا لحظه موت ادامه دارد، و در حالتى مى
 .»اند از بين رفته

تر و در واقع  تحمل كردن زحمت و مشقت نيز نوعى صبر است ولى از صبر مشكل
ست كه مسلمان درباره سرمايه راستگويان و صالحان است. تحمل اذيت عبارت از اين ا

حضرت حق و اعالء كلمه توحيد دچار اذيت شود و صبر كند، تحمل را شيوه خود قرار 
دهد، بدى را بوسيله خوبى پاسخ گويد، بخاطر شخص خود انتقام نگيرد و مادام كه در 

بندگان  راه اللّه است و طالب خشنودى او است در فكر شخصيت خود نباشد. پيامبران و
را در تحمل مشكالت و مصائب الگو و نمونه خود قرار دهد. زيرا به ندرت اگر  نيك اللّه

ى آنان در راه خداوند مورد اذيت قرار نگرفته و در راه رسيدن به اللّه مواجه با گرفتار
اى كه رسول اكرم در  گويد: هنوز بخاطر دارم صحنه مى نشده باشند. عبداللّه بن مسعود
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كرد و فرمود: قومش او را زدند و خون آلودش  شته بيان مىمورد يكى از پيامبران گذ
فرمود: پروردگارا! قوم مرا  كرد، مى كردند، ايشان در حالى كه خون را از صورتش پاك مى

 ).متفق عليه( دانند. ببخش، آنها نمى
مالى را تقسيم كرد، يكى از اعراب گفت: در اين تقسيم  صروزى رسول اكرم

اش  رسيد، رنگ از چهره صبوده است. اين خبر به رسول اكرمخشنودى خداوند منظور ن

َ «پريد، و با ناراحتى فرمود:  َِ َُ َثَ َن ظ مِ� فَ َُ ََذى بَأ
ُ
َِ زو  َقَ   َل   ِظَدُ  � خداوند « »ضَ

 ).متفق عليه(. »و صبر نمود  به برادرم موسى رحم كند، او بيش از اين مورد اذيت قرار گرفت
كه در سايه خانه كعبه نشسته  صگويد: روزى نزد رسول اكرم مى رتخباب بن األ

ى و ما را يارى كن براى ما دعا نمى !بود، شكايت برده و عرض كرديم: يا رسول خدا
 شان  شدند، بعد بدن ها انداخته مى در گذشته كسانى در راه خدا در حفره«دهى، فرمود:  نمى

هاى آهنين گوشت  شد و بوسيله شانه مى از قدم تا فرق سر بوسيله اره به دو نيم تقسيم
». نرفتنداى عقب  شد، اما اين همه او را تحمل نموده و ذره از استخوان شانه مى شان  بدن

 بخاري).(

ٓ  َوَما﴿كند:  ورد پيامبران چنين بيان مىخداوند در م ّ�  َ�َا
َ
َ  َ ُّ َتَو ِ ٱ َ�َ  ََ ٰ  َوقَدۡ  َّ  ََاَهَدٮ

 ۚ ََا بنلَ ٰ  نّ ِ�َ َوَ�َۡص  ِن َ�َ  ٓ ۚ َءاَذ�ۡ  َما ونَا ِ ٱ َوَ�َ  تنمن ِ فَلۡ  َّ ُّ ۡ ٱ َيَتَو نونَ ل ِ َّ َتَو چرا ما « .]12[ابراهيم:  ﴾١ من
ها را به ما نشان داده و ما در برابر اذيت و آزارى  بر خدا توكل نكنيم، در حاليكه بايد خداوند راه

عيسى بن مريم . »خدا توكل كنندرسانيد، صبر خواهيم كرد و متوكالن بايد به  كه بما مى
فرمود: در گذشته به شما گفته شده بود، در عوض دندان، دندان  اسرائيل مى خطاب به بنى

گويم، بدى را به بدى جواب ندهيد بلكه هر  و در عوض بينى، بينى ولى من براى شما مى
را از  بسوى او برگردانيد، هر كس چادر كس سيلى به گونه راست شما زد، گونه چپ را

بعضى از ياران رسول  ).احياء العلومغزالى در ( شما بگيرد، ازار را نيز باو بدهيد.

ها صبر  گفتند: ما ايمان كسى را قبول نداشتيم تا اينكه در برابر دشوارى مى صاكرم
 كرد. نمى
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هاى زنده صبر و تحمل با صبر،  پرتو اين شواهد و قرائن گويا و نمونه مسلمان در 
شود، بدى را به بدى  كند و ناراض نمى كند، شكايت نمى بايى زندگى مىتحمل و شكي

د و گير كند، صبر را پيشه مى دهد، عفو مى دهد، بلكه بدى را به خوبى پاسخ مى پاسخ نمى

ٰ  ِِنّ  وََ�َفرَ  َصَ�َ  َولََمن﴿فرمايد:  بخشد، خداوند مى مى  ٱ مِ َعزۡ  لَِمنۡ  لَِك َ�
ن
وَِ ۡ� [الشوري:  ﴾٤ ُن

راى كسانى كه صبر كنند و ديگران را مورد بخشش قرار بدهند، اين از كارهاى بسيار ب« .]43
 .»بزرگ است

  توكل به خدا و اعتماد به نفس:  فصل سوم
داند بلكه آن را واجبى دينى و  مسلمان تكيه بر خداوند را تنها يك امر فطرى نمى

 داند. زيرا خداوند فرموده است: عقيدتى اسالمى مى

ِ ٱ َوَ�َ ﴿ نوٓ  َّ َّ ْ َ�َتَو َتنم ِِن ا اگر مؤمن واقعى هستيد بايد بر « .]23: ة[المائد ﴾ِمَِ�َ ّمؤۡ  ُن

ِ ٱ َوَ�َ ﴿فرمايد:  مى و »خداوند توكل داشته باشيد ِ فَلۡ  َّ ُّ ۡ ٱ َيَتَو ؤۡ ل َنونَ من  .]122عمران:  [آل ﴾ِم
و نصوصى ديگر، توكل مطلق بر ها  با توجه به اين آيه. »مؤمنان بايد بر خداوند توكل كنند«

 خداوند بخشى از عقيده و ايمان مؤمن است.
گاه در قالب توكل و سر سپردگى كامل از خداوند تبعيت كند، قراءت و مسلمان هر

هاى جاهل از  برداشتى از توكل متفاوت با آنچه كه جاهالن دارند، خواهد داشت. انسان
كنند،  كنند، چيزى ديگر درك نمى كرار مىها ت توكل تنها عبارت چند كلمه كه بر زبان

كند. يا اينكه توكل نزد آنان به معنى  كند و عقل آنها آنرا درك نمى ها بدان حركت مى لب
رها كردن اسباب و ترك عمل و تن دادن به ذلت و خوارى و خشنود شدن در برابر قضاء 

كل اين است، كه و قدر الهى است، خير هرگز! بلكه مسلمان برداشت و قراءتش از تو
توكل بمعنى طاعت از خداوند و استفاده از تمام ابزارى است كه براى انجام يك كار، 

اش را فراهم نكرده  باشند. مسلمان توقع نتيجه خوبى براى چيزى كه زمينه ضرورى مى
كند. البته  اى كه پيشتر از ابزارش كار نگرفته وابسته نمى است ندارد، اميدش را به ثمره
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كند. چون بجز  مثمر شدن و نتيجه مقدمات را به خداوند سبحان موكول مى موضوع
خداوند كسى ديگر قادر به چنين چيزى نيست. پس توكل از ديدگاه مسلمان عبارت 
است از عمل و امل (يعنى تالش و اميد) همراه با آرامش قلب و سكون نفس و اعتماد و 

اشد، محقق خواهد شد و آنچه را كه اذعان به اينكه، آنچه را كه خداوند خواسته ب
نخواسته باشد انجام نخواهد گرفت، و خداوند پاداش كسانى را كه عمل كنند هرگز ضائع 

 نخواهد كرد.
شخص مسلمان هر گاه به سنن الهى در جهان هستى، اذعان پيدا كند، اسباب و ابزار 

امل نمودن آنها تمام سعى بيند و براى فراهم كردن و ك الزم را براى انجام كارها تدارك مى
دهد. هرگز اسباب و ابزار را به تنهايى براى رسيدن به هدف  و تالش خود را به خرج مى

داند، بلكه استفاده از اسباب و ابزار را بيش از اينكه خداوند، بدان امر  و نتيجه بسنده نمى
از خداوند را داند و هم چنان كه در ساير امر و نهى اطاعت  كرده است، چيزى ديگر نمى

داند و دست  داند، در ارتباط با بكار گرفتن اسباب نيز امر خدا را واجب مى واجب مى
سپارد، زيرا كسى ديگر قادر به  ها را به خداى بزرگ مى يابى به نتايج و تحقق خواسته

شود كه او خواسته باشد. چه بسا  ها نيست. همان مى نتايج و تحقق بخشيدن به خواسته
خورند چه بسا كشاورزانى هستند كه  ى هستند كه ثمره زحمت خود را نمىهائ انسان

 كنند. محصول زراعت خود را برداشت نمى
بنابر آنچه كه بيان گرديد، اين تصور درباره اسباب كه آنها به تنهائى عامل پيروزى و 

 ثر در تحققاصالت دادن و بكارگيرى از آنها مؤدست يابى به اهداف و مقاصد هستند و 
باشند كفر و شرك است، همچنين ترك دادن ابزار و اسباب براى  بخشيدن به مطلوب مى

باشد اگر كسى چنين  كسى كه قادر به تدارك و استفاده از آنها است، حرام و معصيت مى
 اى دارد بايد آن را اصالح كند و طلب آمرزش نمايد. عقيده

ار بر گرفته از روح اسالم و اين تصور و ديدگاه مسلمان در رابطه با اسباب و ابز
ها و غزوات بدون تدارك الزم  مكرم است كه در تمام جنگ تعليمات و رهنمودهاى نبى
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فرمود،  شد، تمام ابزار الزم حتى زمان و مكان جنگ را انتخاب مى هرگز وارد صحنه نمى
برد مگر زمانى  منقول است كه در هواى گرم و سوزان هرگز غارت نمى صاز آنحضرت

شد، معموال براى غارت  گرمى فروكش كرده و از شدت حرارت بحد كافى كاسته مىكه 
كرد، فبل از  شود، انتخاب مى هاى پايانى روز را كه هوا ماليم مى بردن بر خصم، قسمت

نمود.  كرد، صفوف لشكر را منظم مى وارد شدن به صحنه جنگ نقشه جنگ را ترسيم مى

َكتَيَا «خواست:  خداوند چنين مىشد و از  و در پايان دست به دعا مى
ظ
َل �َ َ

َظ �سالُّ ّ  ُن
نَي َعالَ،ظَ  ظ  ظ ُُ �نظ ََ ُ  ظ  َززظ َز�َاَ �مظ دظ

َ
َََميَزَم �َ َكيَا  َّ ََِى �س

ُسظ بارالها! نازل «(متفق عليه).  »ََ
كننده كتاب و به حركت درآورنده ابرها و شكننده گروها، تمام گروها را شكست بده و ما را 

همواره براى جمع كردن اسباب مادى  صآرى، رسول اكرم .»رت و يارى بفرمابرآنان نص
 كرد. كرد. و بعد مسأله پيروزى را به خداى بزرگ موكول مى و معنوى هدايت مى

درباره هجرت به مدينه، بعد از اينكه اكثر  صمثالى ديگر درباره توكل: رسول اكرم
هجرت بود تا اينكه خداوند به  اصحابش هجرت كرده بودند، منتظر دستور خدا براى
براى هجرت چه ترتيباتى را  صايشان اجازه هجرت داد. اكنون ببينيم كه رسول اكرم

در امر هجرت بشرح زير  صاتخاذ نمود؟ ترتيبات اتخاذ شده از جانب رسول اكرم
 باشند: مى

در نظر گرفتن رفيقى براى سفر كه آنحضرت براى اين مهم ابوبكر صديق را  -1
 نمود.انتخاب 

بندى نمود  آنرا بسته تهيه توشه سفر؛ از آب، نان و غيره كه اسماء دختر ابوبكر -2
و كيسه محتوى زاد را بوسيله ازاربندش بست و بدين مناسبت به ذات النطاقين ملقب 

 شد.
 تهيه و تدارك بهترين مركب براى انجام اين مسافرت طوالنى و خسته كننده. -3
هاى  ايى و آشنا به مبادى ورودى و خروجى راههمراه بردن يك كارشناس جغرافي -4

هاى پر خطر تا در اين مسافرت بس خطرناك به عنوان راهنما از  صعب العبور و گلوگاه
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 خدمات او استفاده شود.
اى كه دشمن آن را  خواست از خانه شب هجرت وقتى كه آن حضرت مى -5

ر رختخواب خويش را د ن رود، پسرعمويش على بن ابى طالبمحاصره كرده بود بيرو
 خواباند تا دشمن كه در انتظار بيرون آمدن آنحضرت بود، همچنان منتظر صبح بماند.

كردند و بمنظور پيدا كردن او و همراهش  وقتى مشركين او را تعقيب مى -6
 كردند، به غار ثور پناه برد، و خود را در آنجا مخفى نمود. تالش مى ابوبكر
هاى  نى به او گفت: هر كس از آنان بسوى قدمبا اظهار نگرا وقتى كه ابوبكر -7

انديشى درباره آن دو كسى  خود نگاه كند ما را خواهد ديد، فرمود: اى ابوبكر! تو چه مى
 ).صحيح بخارى( كه سومى آنان خداوند باشد؟!

شود  در سايه اين جريان كه در واقع نمايانگر حقيقت ايمان و توكل است، مشاهده مى
اسباب و ابزار را ترك نمود و نه بر آنها اعتماد كرد، و اين مطلب نه  صكه رسول اكرم
شود كه اسباب و ابزار نهائى براى مسلمان اين است كه خود را تسليم  نيز روشن مى

بعد از اينكه تمام  صورش را باو تفويض كند، رسول اكرمخداوند نموده و تمام ام
ها در آن زندگى  مارها و كژدماسباب و وسايل نجات را از دست داد و در غارى كه 

من و يقين يك انسان متوكل به رفيق سفر برد باز هم در قالب اعتماد يك مؤ كردند پناه مى
 كرد فرمود: خويش كه با ترس و نگرانى با ايشان سرگوشى مى

َو ُيل مي« َلَ ضي  بيبُِ بيَُ� � َو نَِيَ ني َ ظزَ الَ �
َ
اى ابوبكر، «(بخاري).  .!»ال �

مباش، خداوند با ماست، اى ابوبكر! تو درباره دو نفرى كه سومى آنان خدا است چگونه   راننگ
 .»انديشى؟ مى

، مسلمان ديدگاهش را در مورد صآرى، در سايه اين رهنمودها و تعليمات محمدى
استفاده از اسباب و وسائل اخذ كرده است، اين ديدگاه مسلمان ديدگاه نوين و جديدى 

 اى است كه از رسالت چشمه دارد. ايمان و عقيده نيست بلكه اين
اعتماد به نفس: مسلمان در اين باره نيز برداشت و قرأتى متفاوت با قرأت و برداشت 
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باشند، كفار و ماديون بر اين باوراند كه اعتماد به  كسانى دارد غرق در معصيت و گناه مى
ودش خالق اعمال است و نفس عبارت است از قطع رابطه با خداوند و اينكه بنده خ

 تحقق بخشيدن به كسب و سود و زيان كار خود او است و خداوند در اين امور هيچگونه
 انديشند، برتر و منزه است. نها مىنقشى ندارد. خداوند از آنچه كه آ

اش اين است  مسلمان كه بر وجوب اعتماد به نفس در كسب و عمل، ايمان دارد، معنى
كند و تنها به محضر او جبين نياز را  د خدا براى احدى مطرح نمىكه او نيازش را بجز نز

تواند امورش را اداره كند، آن را  سايد و هرگاه شخصا و بوسيله علم و آگاهى خود مى مى
كند و هر گاه خود قادر به رفع نيازها باشد از ديگران  به كسى يا كسانى ديگر واگذار نمى

جويد، زيرا استعانت از غير خدا  يگر استعانت نمىطلبد و جز اللّه از كسى د كمك نمى
 پسندد. حكايت از ارتباط قلب با غير او دارد و مسلمان هرگز چنين ارتباطى را نمى

گاه با چنين اعتقادى از توكل به خدا و اعتماد به نفس زندگى كند، اين مسلمان هر
يث، هر آن تغذيه و هاى نورانى و احاد اعتقاد و خصلت او در اثر توجه نمودن به آيه

 فرمايد: كند، خداوند مى رشد مى شود و تقويت مى

﴿ ۡ ُّ ِيٱ َ�ِّ لۡ ٱ َ�َ  َوتََو اعتماد كن به آن هستى جاويدان كه « .]85[الفرقان:  ﴾َ�منوتن  َ�  َّ

ْ ﴿فرمايد:  و مى. »رود موت به سراغش نمى نوا َۡ  َوقَال ََاَح ن ٱ بن ۡ ٱ مَ َونِعۡ  َّ  .]173: عمران [آل ﴾َو�ِيلن ل
و . »شعارشان اين بود كه) گفتند: خداوند ما را كافى است و او بهترين كارساز است«(

َ ٱ ِِنّ ﴿فرمايد:  مى ِّب  َّ ۡ ٱ �ن ِ�َ ل ِ َّ َتَو  شك خداوند، متوكلين را دوست بي« .]159عمران:  [آل ﴾من
 .»دارد مي

َ «فرمايد:  مى صرسول اكرم ََ  ََ و
ُ
ُُ ظ َقتََوّى نّ

َ
َُ سَوظ َ ُز ِظ ُُ ظ َكَمي ضَ َزقَ َِ َ ََه س ِّ تََوىل َ َد َّ �
َُح بََطينًي ُِ تَ ََ ي  ًَ َ َخَي َُ ْظ َ َق ِظ واقعى كلمه بر خداوند توكل   اگر بمعنى«(ترمذي).  »�َّط

روند و شام با شكم  شد، صبح با شكم خالى مى كرديد، مانند پرندگان به شما روزى داده مى مى
خواند:  رفت، اين دعاء را مى هر گاه از خانه بيرون مى صرمرسول اك. »گردند پر برمى

 بَيهللا«
ّ
َو َال دول َال قُّوَة الال َو توىت َ � . و درباره هفتاد هزار با ايمانى كه »سَ  �
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َ «شوند، فرمود:  كتاب وارد بهشت مىبدون حساب و  ََ َُ ِّ َال َ�تََط ََ  َ ََ قُو َتظ َظ َ ضَ  َال � َ
ّ
ُمُ  �ِ

َال  ََ ََ و
ُ
لَّ  ظ َ�تََوّى َّ  َ ََ ََ  ََ تَُوَ ُظ گيرند، داغ  آنها كسانى هستند كه رقيه نمى«(متفق عليه).  »ضَ

 .»گيرند و به خداوند توكل و اعتماد دارند دهند، فال نمى نمى

 ايثار و خيرخواهى: فصل چهارم
اسالم هاى  يكى از صفات پسنديده هر مسلمان كه بر گرفته از تعليمات دين و زيبايى

 است، ايثار ترجيح دادن و مقدم داشتن ديگران بر خود است.
دارد و رفع نياز  مسلمان هرگاه فرصتى براى ايثار بيابد، ديگران را بر خودش مقدم مى

دهد، خود را گرسنه  و رعايت مصالح ديگران را در برابر نياز و مصالح خود ترجيح مى
كند تا ديگران سيراب شوند، حتى  شنه مىدارد تا ديگران سير شوند، خود را ت نگه مى

رود اين گونه ايثار و فدا كارى از  بخاطر زنده نگاه داشتن ديگران به استقبال مرگ مى
هاى اخالق و نهادش ممهور به مهر  ناحيه يك مسلمان كه روح و روانش آراسته از زيبايى

ت در واقع رنگ آور نيست، اين صف انگيز و شگفت ها است، حيرت خير، فضيلت و خوبى

ِ ٱ َغةَ ِصبۡ ﴿از رنگ خدا و دين و ايمان باشد. تواند بهتر  خدايى دارد، چه رنگى مى  َوَمنۡ  َّ
حۡ 

َ
نن أ ِ ٱ ِمنَ  ََ  .]138: ة[البقر ﴾َغةٗ ِصبۡ  َّ

كند و بر نقش قدم پيشينيان كه خداوند آنها را  هر مسلمان در ايثار، از نيكان تاسى مى

ونَ َو�نؤۡ ﴿فرمايد:  تعريف از ايثارگران مى د دررود: خداون ستوده است، مى ٰ  ثِرن ِهمۡ  َ�َ َِ نفن
َ
 أ

دارند، هر چند كه خود  ديگران را بر خود مقدم مى« .]9[الحشر:  ﴾َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ 
 .»اند رستگارند محتاج باشند و كسانى كه از بخل نفس نجات يافته

برگرفته از سرچشمه زالل حكمت  تمام اخالق ستوده و خوى نيكوى مسلمان،
باشد، در حديثى كه  هاى الهى مى محمدى و الهام گرفته از سرچشمه پرفيض رحمت

َل «اند آمده است:  بخارى و مسلم آن را نقل كرده ََل،ظَه ني ُبَ  َّ َّ ُبَ ُم ظ َد َُ الضُمَنُ   َد

هَ  ََ ِظ َ اى برادر مسلمانش آنچه را كه براى شود تا اينكه بر هيچكدام از شما مؤمن واقعى نمى« »ََ
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كند،  را تقويت مىمن را جالء بخشيده و آن اين حديث اخالق مؤ. »پسندد، بپسندد خود مى
 :و هم چنين آيه

ونَ َو�نؤۡ ﴿ ٰ  ثِرن ِهمۡ  َ�َ َِ نفن
َ
شعور آگاه و وجدان  . ]9[الحشر:  ﴾...َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ

ه انجام كارهاى خير و ايثارگرى و ترجيح ديگران بر نفس بيدار، مسلمان، خير را نسبت ب
 كند. ى خويش، تقويت مى خود و خانواده

كند كه پيوندش را با پروردگارش حفظ، و زبانش  آرى! بنده مسلمان چنان زندگى مى
شود، قلبش را همواره متوجه  كند و هرگز خسته نمى را باذكر و ياد پروردگار تازه مى

چيند و  هرگاه به جايگاه بزرگ خداوند نگاه كند ميوه عبرت مى كند، محبت خدا مى

ْ  َوَما﴿ هاى مزمل و فاطر ه مانند اين آيههرگا وا ُن َقّدِ م �ن �ن َِ نفن
َ
وهن  َخۡ�ٖ  ّمِنۡ  ِ� ِ ٱ ِعَدَ  َ�ِدن َّ 

وَ  َۡ  �َخۡ�ٗ  هن
َ
جۡ  َظمَ َوأ

َ
ْ َتغۡ ِۡ ٱوَ  �ۚ رٗ أ وا ۖ ٱ فِرن َ َ ٱ ِِنّ  َّ وَٞ  َّ ۢ  َ�فن و كارهاى نيكى « .]20[المزمل:  ﴾َِّحيمن

يابيد.  تر مى فرستيد، آن را نزد خداوند به اعتبار پاداش بهتر و بزرگ را كه براى خودتان پيش مى

َِنَ ٱ ِِنّ ﴿و . »و از خداوند آمرزش بخواهيد. كه خداوند آمرزگار مهربان است  َب َُِ�ٰ  لنونَ َ�تۡ  َّ
ِ ٱ َّ  ْ وا ُن قَا

َ
نَفقن  ةَ لّصلَوٰ ٱ َوأ

َ
ْ َوأ َزقۡ  ُِّما وا مۡ َ�ٰ ََ ونَ ََرۡ  وََعَ�ََِيةٗ  �ِ�ّٗ  هن ََ  لّن َرةٗ تَِ�ٰ  جن مۡ  ٢ َ�بنو نوَّ�َِيهن َِ 

مۡ  ََهن و جن
ن
م أ وَٞ  ۥِِنّهن  ۦٓۚ لِهِ فَۡض  ّمِن َوَ�زِ�َدهن وَٞ  َ�فن به راستى آنان كه « .]30-29[فاطر:  ﴾٣ َشكن

اند و از آنچه روزيشان  پا داشته كنند] و نماز بر خوانند [و به آن عمل مى كتاب خدا را مى
پذيرد. تا  بخشند، اميد به سودايى دارند كه [هرگز] كاستى نمى ايم پنهان و پيدا مى كرده

] افزون دهد.  ] بدهد و از فضل خود [پاداشى هم به آنان هاى آنان را به تمام [و كمال پاداش
نگرد و  را با ديده حقارت مىرا بخاطر بسپارد، دنيا . »گمان او آمرزنده قدرشناس است بى

 بندد. آخرت را برگزيده و بدان دل مى
كند، چرا نيكى را  آرى! كسى كه چنين وضعيتى داشته باشد، چگونه بذل مال نمى

دوست نداشته باشد و ديگران را ترجيح ندهد؟ هر كس يقين داشته باشد كه آنچه از خير 
ا بهتر و بيشتر خواهد ديد، چرا چنين اش را فرد دهد، نتيجه و خوبى كه امروز انجام مى

 نكند؟
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 : هايى از ايثار و همدردى نمونه
پيشنهاد قتل و ترور پيامبر كه از جانب  ةء در دارالندوسران قريش به اتفاق آرا -1

 صملعون ارائه گرديده بود، امضاء كردند، خبر اين توطئه ستمگرانه به رسول اكرم هابومر
شد و آنحضرت تصميم به هجرت گرفت و در صدد بر آمد رسيد، اجازه هجرت باو داده 

كسى را پيدا كند كه شب را در خانه آن حضرت سپرى كند و بدين ترتيب توانسته باشد، 
قريش را كه در كمين او بودند اغفال نموده و خانه را ترك گويد. پسر عموى جوان، 

شد.  تشخيص داده ، شايسته اين فدا كارى عظيمطالب ابى بن متدين و شجاعش، على
در برابر خود اندك  صدر ترجيح دادن رسول اكرم جريان را برايش شرح داد، على

يد نشان نداد. در رختخواب آن حضرت خوابيد، در حاليكه هر آن اين احتمال دتأمل و تر
هاى چپاولگر او را ربوده بسوى كسانى پرتاب كنند كه تشنه خون  وجود داشت كه دست

ها با توپ  انند وسيله شمشيرهاى خود با او چنان بازى كنند كه فوتباليستاو بودند تا بتو
خوابيد و حيات و نجات رسول  صدر رختخواب رسول اللّه فوتبال. بهر حال على

اين ايثارگرى و فداكارى كه در سنين  ا بر حيات و نجات خود ترجيح داد.ر صاللّه
المثل در قاموس  عنوان بهترين ضربجوانى انجام گرفت، زبان زد خاص و عام شد و به 

 ايثار و از خودگذشتگى ثبت گرديد.
اش را فداى  دهد، حتى زندگى آرى! مسلمان چنين ايثار و از خودگذشتگى را نشان مى

كند، بايد گفت ايثار به زندگى و جان دادن براى نجات جان ديگران، آخرين  ديگران مى
 حد ايثار و از خود گذشتگى است.

گويد: در جريان جنگ يرموك در حالى كه مقدار اندكى آب با  عدوى مى حذيفه -2
رفتم و با خود  خود همراه داشتم براى پيدا كردن پسر عمويم به اين سو و آنسوى مى

انديشيدم كه اگر حياتى در او باقى باشد، اين آب را باو بدهم و صورتش را خيس  مى
تا بتو آب دهم؟ با اشاره گفت: آرى،  كنم، ناگهان نزد او رسيدم، گفتم: تشنه هستى

بالفاصله مجروحى در كنار او به آه و ناله در آمد، پسر عمويم اشاره كرد تا آب را نزد او 
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ببرم. نزد او رفتم، ايشان هشام ابن العاص بود، گفتم: تشنه هستى تا بتو آب دهم؟ 
ر آمد، هشام به من مجروحى ديگر كه در كنار او بود، صداى مرا شنيد و به آه و ناله د

اشاره كرد تا آب را نزد او ببرم به نزد ايشان رفتم، جان داده بود، بسوى هشام برگشتم او 
را نيز مرده يافتم بسوى پسرعمويم رفتم او نيز جان سپرده بود، رحمت خدا شامل حال 

 ى آنان شود. همه
ديگران بر خود، به آرى! اين سه نفر شهيد بزرگوار، در باب ايثار و فداكارى و تقديم 

شود، مسلمان در اين دنيا  اند از آنها ياد كرده مى عنوان ضرب المثل و الگو جاودان مانده
 بايد چنين باشد.

نطاكى جمع شدند، آمارشان بيشتر كه: تعدادى مهمان نزد ابى حسن االمنقول است  -3
كرده و چراغ روشنائى را  هاى را ريزه از سى نفر بود، آنان، نان به مقدار كافى نداشتند. نان

ها بحالت  خاموش كردند و براى خوردن دور سفره گرد آمدند، وقتى سفره جمع شد، نان
اوليه بدون اينكه كم شده باشد، باقى ماند، زيرا هيچ يك از آنان دست به طعام نبرده بود. 

تيجه، هر يك در اين فكر بود تا همراهش سير بخورد و خودش را گرسنه نگاه دارد، در ن
هيچكدام دست به طعام نبرده بود، بدين ترتيب هر كس خود را گرسنه گذاشته بود تا 

 ديگران سير بخورند.
شد،  صدر بخارى و مسلم، نقل شده است كه مهمانى وارد خانه رسول اكرم -4

چيزى براى پذيرايى نداشت. يك مرد انصارى آمد و مهمان رسول خدا  صرسول اكرم
، غذا را جلوى مهمان گذاشت و به همسرش امر كرد تا چراغ را را به خانه خود برد

خورد ولى او غذا  خاموش كند و دستش را بسوى غذا دراز كرد تا وانمود كند كه غذا مى
خواست مهمان از آن استفاده كند، مهمان را بر خود و  نخورد، چون غذا اندك بود و مى

رفت، آن حضرت فرمودند:  صل خدااش ترجيح داد، وقتى صبح ايشان نزد رسو خانواده
 خدواند رفتار شما را با مهمان ديشبى بسيار پسنديده است و بدنبال آن اين آيه نازل شد.

ونَ َو�نؤۡ ﴿ ٰ  ثِرن ِهمۡ  َ�َ َِ نفن
َ
 .]9[الحشر:  ﴾َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ
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روايت است، شخصى نزد بشرابن الحارث آمد و نيازش را مطرح كرد، حضرت  -5
كه در بستر بيمارى و در حال مرگ بود پيراهن خود را از تن بيرون كرد و به ايشان داد و 

 كرد. پيراهنى را بطور عاريت گرفت و تا لحظه مرگ از آن استفاده مى
باب ايثار  هاى زنده و روشنى هستند درباره اخالق مسلمان و در اين پنج نمونه، نمونه

اش عمل  ، آرى، مسلمان نخست به وظيفه اسالمىها و از خودگذشتگى و محبت با نيكى
 داند. كند چون او قبل از هر چيز خود را مسلمان مى مى

 روى عدل و ميانه:  فصل پنجم
 داند، زيرا كه خداوند به رعايت مسلمان، عدل به مفهوم عامش را از اهم واجبات مى

 فرمايد: آن امر نموده است و مى

َ ٱ ِِنّ ﴿ َّ  
ۡ
رن ََأ ِ  ُن ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ دۡ عَ لۡ ٱب رۡ لۡ ٱ ذِي ٕي �ََتا خداوند به رعايت «. ]90[النحل:  ﴾َ�ٰ قن

است كه  خداوند در كالم پاك خبر داده ».كند عدل و احسان و دادن به خويشاوندان امر مى

َ ٱ ِِنّ ﴿فرمايد:  دالن را دوست دارد و مىعا ِّب  َّ ۡ ٱ �ن قۡ ل ِط�َ من شك  بي«. ]9[الحجرات:  ﴾َِ

مقسطون به معنى عدل  و ،اقساط به معنى عدل، »داوند عدل كنندگان را دوست داردخ
ده است، در گفتار ركنندگان است. خداوند همانطور كه در احكام به رعايت عدل امر ك

ْ عۡ ٱفَ  تنمۡ قنلۡ  �َذا﴿فرمايد:  است، مى اكيد قرار دادهنيز رعايت عدل را مورد ت نوا  َذا َ�نَ  َولَوۡ  ِدل
در سخن گفتن عادل باشيد، هر چند كه مورد سخن شما « .]152[األنعام:  ﴾َ�ٰ قنرۡ 

َ ٱ ِِنّ ﴿فرمايد:  ، و مى»خويشاوند باشد َّ  
ۡ
مۡ ََأ رن�ن ن ُن

َ
ْ  أ  ٱ تنَؤّدوا

َ
هۡ  َِِ�ٰ  ِت َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
 �ذَا لَِهاأ

ن �ّاِس ٱ َ�ۡ�َ  تنمَحَكمۡ 
َ
ۡ  أ َُ ْ وا من ِ  كن ها به اهل آن  امانت  د براى دادنخدوان« .]58[النساء:  ﴾لِ َعدۡ لۡ ٱب

روى اين اصل، مسلمان  .»كند در قضاوت ميان مردم به قضاوت همراه با عدل، شما را امر مى
آيد  مىدر هر چيز در صدد عدل و انصاف بركند و  در رفتار و گفتار عدالت را رعايت مى

يرد و تمام رفتار و گ هاى جدايى ناپذير او قرار مى تا اينكه عدل از جمله اخالق و خصلت
گيرند و بدين  گفتارش همراه با عدل و بدور از هرگونه حيف، ستم و تبعيض انجام مى
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كند، دنيا و  ها گرايش پيدا نمى ترتيب مسلمان در صف عادالن در آمده بسوى هوس
توانند او را به پرتگاه نابودى سوق دهند، و مستحق و مستوجب  هاى نفسانى نمى خواسته

 گيرد، زيرا خداوند فرموده است: عادالن ودى، انعام و اكرام خداوند قرار مىمحبت، خشن

َّ «از منزلت و جايگاه عادالن خبر داده و فرموده است:  صاكرم را دوست دارد، رسول ال
 ََ َال،ظَ    مظ

َ
 َ َمَ  ظ  ََ ف ُدكظ سُو ََ ِظ ضَ  َ� َ

ّ
ه �ِ  ّ  نُو

َِ َن ظ  َنََيبَ
َ ََ ََ �َهللا  َطَ� َعَظ ََ سُوظ��سُمقظ ََ  »َني 

شوند. عادل كسى است كه در  عادالن نزد خداوند بر روى منابرى از نور جاى داده مى«(مسلم). 
احكام صادره، در رفتار با زن و فرزند و در تمام جوانب زندگى برابرى و انصاف را رعايت 

اى وجود  هفت كس را خداوند روز قيامت، كه بجز سايه او، سايه«فرمايد:  و مى »كند
 دهد كه يكى از آنها رهبر و حاكم عادل است. ندارد، زير سايه خود جاى مى

 : هاى گوناكون عدل جلوه
 :هاى متعددى دارد عدل جلوه

عدل با خداوند متعال: باين معنى كه در عبادت و صفات، غير خدا را با وى  -1
واره بياد شريك نكند، و از خداوند اطاعت كرده و از هر گونه نافرمانى اجتناب گردد، هم

 او زيستن و هيچگاه كفران نعمت و ناشكرى سر نزند.
عدل در قضاوت ميان مردم: باين معنى كه حق به صاحب حق داده شود و اهل  -2

 حق از حقش محروم نگردد.
عدل در ميان همسران و فرزندان: هيچكدام از همسران و فرزندان را بر ديگرى  -3

 ترجيح ندهد و ميان آنها تبعيض قائل نشود.
عدل در سخن و گفتار: باين معنى كه گواهى به ناحق ندهد و سخن باطل و  -4

 دروغ نگويد.
عدل در اعتقاد: باين معنى كه سواى حق و صدق، اعتقادى ديگر نداشته باشد و  -5

 آنچه كه غير واقع و خالف حقيقت است بدان توجه ننمايد.
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 : هاى بارز و وااليى از عدل در قضاوت نمونه
نشسته بود، مردى مصرى نزد ايشان آمد و گفت:  عمربن خطاب روزى خليفه دوم،

اى كه تو را پناه  فرمود: به كسى پناه آورده ام، عمر اى اميرالمؤمنين! به تو پناه آورده
دهد، جريان چيست؟ آن مرد گفت: در اسب دوانى با يكى از پسران عمروبن عاص  مى

گفت: من پسر، مادر و  زد و مى را مىمسابقه دادم و از او سبقت گرفتم، او با شالق م
العاده شايسته هستم، يعنى پدر و مادر من از پدر و مادر تو بهتراند، اين جريان  پدرى فوق

به پدرش عمرو رسيد. او از ترس اينكه من نزد تو آمده شكايت كنم، مرا نزد خود 
 عمر بن خطاب ام، ه تو پناه آوردهبازداشت كرده است، من از زندان فرار كرده اينك ب

به عمرو بن عاص كه استاندار مصر بود، نوشت: هرگاه نامه من بدست تو رسيد، تو و 
فالن پسرت در موسم حج نزد من بياييد، و به مرد مصرى گفت: تا آمدن عمرو بن عاص 
و پسرش، در مدينه بمان، عمرو آمد و در موسم حج شركت كرد، بعد از انجام مناسك 

ردم نشسته بود، عمرو بن عاص و فرزندش نيز در كنار خليفه حج، خليفه در جمع م
شالق را باو داد. مرد مصرى شروع به  بودند، آن مرد مصرى بلند شد، حضرت عمر

كوفت تا اينكه حاضرين در  زدن تازيانه كرد و همواره ضربه شالق را بر وى فرو مى
 د، حضرت عمرخواستند، زدن متوقف شو هاى شالق مى جلسه، بخاطر كثرت ضربه

خطاب به آن مرد مصرى گفت: فرزند بهترين پدر و مادر را بزن. مرد مصرى در جواب 
فرمود: اگر همچنان ادامه  گفت: اى اميرالمؤمنين! انتقام خود را گرفتم. حضرت عمر

آمدى، بعد  گرفت مگر اينكه خودت باز مى دادى بخدا سوگند كسى جلو تو را نمى مى

ًّ�« خطاب به عمرو گفت: � َِ دظ
َ
ّزَ يُقُ  ظ  

ُ
قظُ  ظ   َ

َ
ُ ََ َظ  قَ ََ  َِ َّي �  ُ قل َظ ىَ ِظ تَ ََ �مظ اى عمرو! از « »َن

 .»اند ايد حال آنكه آنان آزاد از مادر بدنيا آمده كى شما مردم را برده خود قرار داده
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  :نتيجه شيرين عدل
خاطر در  از جمله نتيجه شيرين عدل در حكم و قضاوت گسترش اطمينان و آرامش

ميان مردم است. منقول است كه قيصر روم سفيرى را نزد عمربن خطاب فرستاد تا اوضاع 
درباره حضرت جويا شد و احوال خليفه را مطالعه كند. سفير رومى وقتى وارد مدينه شد، 

پادشاه شما كجاست؟ مردم گفتند: ما ملك و پادشاه نداريم، البته اميرى داريم كه و گفت: 
حاشيه شهر رفته است. سفير قيصر براى پيدا كردن امير به اطراف شهر رفت و اكنون به 

به  ها به عصاى كوچكى كه در دست داشت و بدان امر اميرالمومنين را ديد كه روى ريگ
كرد تكيه زده و خواب رفته است. وقتى او چنين حالتى ديد،  معروف و نهى از منكر مى

ى است كه تمام پادشاهان از هيبت او به لرزه دلش به تكان آمد و با خود گفت: مرد
كنند، الجرم  اند! اما تو اى عمر عدل كردى و خواب رفتى و پادشاهان ما ستم مى درآمده

 مانند. ترسند و بيدار مى همواره مى
تر از عدل است و تمام ابعاد زندگى مسلمان را در بر  اما اعتدال و ميانه روى، عام

ل و راه ميانه، راهى است بين افراط و تفريط، افراط و تفريط دو گيرد. منظور از اعتدا مى
خصلت نكوهيده هستند، پس اعتدال در عبادت، اين است كه عبادت، خالى از افراط و 

 »قوام«ميان اسراف و تبذير باشد، پس فاق اين است كه درتفريط باشد. اعتدال در نفقه و ان
ى در نفقه چنانكه قرآن تير و ميانه روكه در قرآن آمده چيزى است بين اسراف و تق

َِنَ ٱوَ ﴿گويد:  مى َّ  ٓ ْ  ِِذَا وا نَفقن
َ
نۡ�ِ  لَمۡ  أ � ْ ْ َ�قۡ  َولَمۡ  فنوا وا ن ٰ  َ�ۡ�َ  َوَ�نَ  �ن  .]67[الفرقان:  ﴾٦ اقََوامٗ  لَِك َ�

كنند و نه بخل، بلكه ميان  مى  بندگان پاك و شايسته اللّه كسانى هستند كه در انفاق نه اسراف«
 .»گزينند دو راه وسطى را برمىاين 

اعتدال در لباس: اين است كه لباس نه بسيار گران قيمت و فاخر و نه كهنه و پينه 
خورده باشد، اعتدال در منش و رفتار عبارت است از: حد ميانى بين خودپسندى، غرور و 

ان مسكنت و پستى، اعتدال در هر بعد از ابعاد حيات عبارت است از: يك حد ميانى، مي
 افراط و تفريط.
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هاى نيكو و اخالقى  اعتدال تقريبا شبيه استقامت است و استقامت از برترين خصلت
دارد و  است. زيرا استقامت است كه انسان را از پايمال كردن حد و مرز قانون الهى باز مى

كند، پس در صورت استقامت و اعتدال، شخص از  براى انجام فرايض و واجبات آماده مى
شود.  كند و در بجاى آوردن فرايض دچار ضعف و سستى نمى الهى تجاوز نمىحدود 

سازد. و  آموزد و او را در برابر حرام به حالل قانع مى استقامت است كه انسان را عفت مى
فرمايد:  داوندى پسنده است كه مىبراى شرف و بالندگى صاحب استقامت، اين قول خ

ّلوِ ﴿
َ
ْ َتَ�ٰ ِۡ ٱ َوَ وا ِۡ  رِ�َقةِ لطّ ٱ َ�َ  من

َ
مَ�ٰ َقيۡ َ� ٓ  هن اگر بر راه راست، « .]16[الجن:  ﴾١ اَغَدقٗ  ءً ّما

َِنَ ٱ ِِنّ ﴿ .»نوشانيديم آنان را آب گوارا دادند، مى استقامت نشان مى َّ  ْ نوا ََا قَال َّ ن ٱ ََ  ُنمّ  َّ
ْ َتَ�ٰ ِۡ ٱ وا مۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  فََ�  من ٰ  ١ َزننونَ َ�ۡ  هن ََ ْو

ن
ۡص  �َِك أ

َ
ٓ  �ِيَها ِ�َِنَ َ�ٰ  َّةِ �َۡ ٱ بن َ�ٰ أ ۢ َجَزا  َء

ْ  بَِما گويند: پروردگار ما اللّه است  و همانا آنانى كه مى« .]14-13[األحقاف:  ﴾١ َملنونَ َ�عۡ  َ�ننوا
شوند، آنان  گين مى كند و نه آنان اندوه كنند نه بيم و خوفى آنان را تهديد مى سپس استقامت مى

 .»اند همواره در بهشت خواهند ماند خاطر اعمالى كه انجام دادههستند اهل بهشت، ب

  مهربانى و عطوفت:  فصل ششم
مسلمان مهربان است و مهربانى يكى از اخالق او است، زيرا منشأ رحمت صفاى 

و دورى  كار خير (اعمال صالح)باطن و طهارت روح است، و مسلمان بدليل انجام دادن 
كند، هر  مواره با باطنى پاك و روحى پااليش شده زندگى مىاز بدى و پرهيز از مفاسد ه

شود. اينجا است  كس چنين حالتى را داشته باشد، عطوفت و مهربانى هرگز از او جدا نمى
كند و ديگران را بدان توصيه  كه مسلمان مهربانى و عطوفت را دوست دارد و مهربانى مى

َِنَ ٱ ِمنَ  َ�نَ  ُنمّ ﴿بخشد،  قق مىاين گفته خدا را تح دهد و نمايد، و دعوت مى مى َّ  ْ َنوا  َءاَم
ْ َوتََواَصوۡ  ِ  ا ْ َوتََواَصوۡ  لّصۡ�ِ ٱب ِ  ا  ٱب

ۡ ٰ  ١ َ�َةِ َمرۡ ل ََ ْو
ن
ۡص  �َِك أ

َ
ۡ ٱ بن َ�ٰ أ ََةِ َميۡ ل سپس « .]18-17[البلد:  ﴾١ َم

اند و  اند و پيرامون صبر و ترحم همديگر را وصيت كرده شد از جمله كسانى كه ايمان آورده
 .»شود شان به دست راست داده مى ينان كسانى هستند كه پرونده اعمالا
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همواره در صدد ترحم بر  صمسلمان براى تحقق بخشيدن به گفته رسول اكرم

ي ُ «فرمايد:  ديگران است و مى َُ ِل َل َن ظ َعىيَد َ �س ِظَدُ  � همانا خداوند بر بندگان « »الَّ�َمي ضَ

َمي َ «فرمايد:  مىو  »كند مهربانش، مهربانى مى َّ َِ �س ُُ ظ َن ظ  ُ َُ ِظ َِ ضَ ّظ َ� َِ ُو� َن ظ  َُ ّظ بر « »َ�

َِد «فرمايد:  و مى، »اهل زمين رحم كنيد تا اهل آسمان بر شما رحم كند ِظَد  الضُ  ضَ
َ
 »َن ظ ال

ال «فرمايد:  و مى ).طبرانى و حاكم(، »هر كس بر ديگران رحم نكند بر او رحم نخواهد شد«
زَ  َُة الال َن ظ َدَ إ ُقَـظ ُظ ِّ و ، »شود مگر از كسيكه سنگدل باشد مهربانى سلب نمى« »ُُ �س

ٌو «فرمايد:  مى تََك َنَظُه ُعحظ ََ الََذ� �دظ ََ َ
ظ
َ  ظ َن َُل �ْ َِ َُ ي َِ َق ََ َ  ظ  َ ُُ � َِ تَ ََ َِ تََو�ّدَم ظ  َنَََ�  ُممظ

ظ َن َُل �س

 ََ  َِ  َ
َّ ََ بَيس ََ َ

ظ
ْ� ُِ ُ َميََ

َ
�َع َ ََ ِّ تَ ُ

ظ
مؤمنان در دوستى و مهربانى با همديگر مانند جسد « »�ُ

واحدى هستند، هرگاه يك عضو از آن دچار ناراحتى گردد، تمام اعضاء آن بخاطر ناراحتى 
 .»شوند خواب مى مواجه با تب و بى

 سعدى اين حديث را در كالبد شعر اينطور سروده است:
ــك ديگ  ــاى يـ ــى آدم اعضـ ــدبنـ  رنـ

 

ــرينش   ــه در آفـ ــد  كـ ــك گوهرنـ  زيـ
 

ــو عضــوى بــدرد آورد روزگــار     چ
 

ــرار   ــد قــ ــوها را نمانــ ــر عضــ  دگــ
 

اما رحمت و مهربانى هر چند كه ماهيت آن نرم دلى و عطوفت نفس است كه مقتضى 
مغفرت و احسان است، ولى چنين نيست كه در دنياى خارج، مظاهر و عالئمى نداشته و 

و مظاهر واقعى است، كه در عالم  يك عاطفه مجردى باشد، بلكه، داراى آثار خارجى
كنند. از جمله آثار و عالمت خارجى رحمت، عفو در برابر  شهادت تجسم پيدا مى

ها آمرزش در برابر خطاها است، يارى رساندن به بالديدگان، مساعدت به  لغزش
مستضعفان، تغذيه گرسنگان، پوشانيدن برهنگان، معالجه بيماران، غمخوارى غم زدگان 

هاى تجسمى  ا از جمله آثار تجسمى و عينى رحمت هستند. برخى ديگر از نمونههمه اينه
كند،  نقل مى  امام بخارى از حضرت انس -1و عينى رحمت بشرح زير هستند: 

به خانه ابويوسف آهنگر رفتيم. همسر ابويوسف،  صللّه  گويد: همراه با رسول مى
، ابراهيم را در آغوش گرفته، بوسه صكرمداد رسول ا شير مى للّه را  ابراهيم، فرزند رسول
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زد و بوئيد. دفعه بعد، زمانى به خانه او رفتيم كه، ابراهيم درحال جان دادن بود. اشك از 
 صابن عوف خطاب به رسول اكرم سرازير شد، عبدالرخمن صچشمهاى رسول اكرم

جارى شدن اشك، « فرمود: ص؟ بعد رسول اكرمصللّهاعرض كرد، تو نيز يارسول 

َال َ�ُقوُل «بعد فرمود:  »شانى از رحمت و مهربانى استن ََ  َ َُ ََ َبظَز َقالظ
ظ
َ� ََ َنُ َ  َظ َ تَ َِ�ظ َّ �َظ الَ

 ََ ُزَنُو �َم،ُ  سََمكظ َِ ََ ضَي الَبظ �قَ َِ َِ َِنّي بَ ََ ََيَ 
لل َّ  ََ ِظ ريزد، دل اندوهگين  چشم اشك مى« »الَّال َني ضَ

مورد رضايت و خشنودى پروردگار است، اى  آوريم سواى آنچه را كه است ولى بر زبان نمى

 صاللّه  آرى، زيارت كردن رسول (بخاري). .»ابراهيم همانا به جدائى تو غمگين هستم
او را بوسه  صاللّه  اش بود و رسول طفل شيرخوار را، در حالى كه كودك در خانه دايه

  داد، رسول گرفت و بوئيد و روى زانو نشاند، بعد در حالى كه كودك داشت جان مى
سرازير شد، همه اينها  صاللّه  هاى رسول به عيادتش تشريف برد، بعد اشك صاللّه

 بود. صحكايت از رقت و رحمتى دارند كه در قلب مبارك رسول اكرم
فرمود: شخصى تشنه  صكند كه: رسول اكرم نقل مى امام بخارى از ابوهريره -2

، سگى را ديد كه از فرط تشنگى، شد، داخل چاه رفت و آب نوشيد وقتى بيرون آمد
ليسيد. با خود گفت: تشنگى را كه من با آن مواجه بودم، اين  هاى مرطوب را مى خاك

برد. جوراب (چرمى) خود را پر از آب كرد و به دهان گرفت، از  حيوان نيز از آن رنج مى
همين، چاه بيرون آمد و سگ را سيراب كرد و خدا را سپاس گفت، خداوند او را بخاطر 

خدا اگر خدمت به چهارپايان  صمورد مغفرت قرار داد. صحابه عرض كردند، اى پيامبر
خدمت به هر موجود زنده موجب «: فرمود صنيز موجب اجر و پاداش است؟ پيامبر

دادن به سگ  پس رفتن شخص در چاه و تحمل زحمت كشيدن آب و آب »اجر است
آن مرد دارد، اگر چنين نبود، ايشان آنهمه تشنه، همه اينها حكايت از عطوفت و مهربانى 

 شد. زحمت را متحمل نمى
فرمايد: زنى بخاطر  در روايتى ديگر كه آنرا نيز بخارى روايت كرده است، پيامبر مى

گربه را حبس كرد، نه به آن آب داد و نه غذا و نه آن را رها  ،اى دچار عذاب گرديد گربه
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گربه جان داد و آن زن بخاطر همين عمل به دوزخ كرد تا از حشرات زمين بخورد، نهايتا 
 رفت.

آرى، عمل اين زن از مظاهر سنگدلى و عدم مهربانى و عطوفت در قلب است، حقا 
 دل. شود مگر از دل انسانهاى سخت كه رحمت سلب نمى

فرمود: من گاهى قصد اطاله  مى صفرمايد: رسول اكرم بخارى به نقل از قتادة مى -3
خوانم.  رسد، نماز را كوتاه مى در اثناء نماز صداى گريه كودكى به گوشم مىنماز  را دارم، 

 شود. الحال مى گريه كودكش، مضطربدانم كه مادرش در اثر  زيرا مى
از طوالنى كردن نمازى كه تصميم به طوالنى كردن آن  صاكرم منصرف شدن رسول

رچشمه از شفقت و شدن مادر در اثر گريه كودك، س گرفته است، و دلسوزى و غمگين
 هاى بندگان مهربانش بوديعت گذاشته است. رحمتى است كه خداوند در دل

برد. شخصى  داشت به مسجد تشريف مى العابدين روايت است كه حضرت زين -4
او را ناسزا گفت، خادمان حضرت خواستند او را تنبيه كنند و انتقام گيرند، حضرت 

ى كه داشت، آنها را از اين اقدام منع كرد. بعد بخاطر عطوفت و مهربان العابدين زين
خطاب به آن شخص كه به او ناسزا گفته بود، فرمود: اى بنده خدا! من بدتر از آن هستم 

دانى، اگر در اين  دانى كمتر است از آنچه كه نمى گويى، آنچه را كه تو از من، مى كه تو مى
رت امام پيراهن خود را بر تن او ناسزاگويى مطلبى دارى، بگو. آن مرد شرمنده شد، حض

 كرد و هزار درهم باو عنايت فرمود.
هاى آشكار رحمت و عطوفتى است كه  اين گذشت و اين احسان قطعا از نشانه

 اكرم گذاشته بود. خداوند آن را در دل نواده رسول

 حياء و پاكدامنى:  فصل هفتم
ان و از ايمان وى است. مسلمان پاكدامن و باحياء است، شرم و حياء جزو خوى مسلم

زاء دارد، باالترين آنها واندى اج فرمايد: ايمان هفتادواندى يا شصت مى صاكرم رسول
الللّه و كمترين آنها برطرف كردن مانع از سر راه است، حياء نيز يكى از إ كلمه الإله
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نَيَ  فَإََذ� « فرمايد: هاى ايمان است. و مى شعبه َِ
َُ قُ ضَمي َِ � ََ َ،َيُ  

ظ
ُ� ُِ ََل فََ  � ُّ ُمَمي  َُ َد

َ
فََ    ُّ« 

گاه يكى از آن دو نباشد، دومى نيز نخواهد و ايمان هردو همراه يكديگراند هرحياء «ترجمه: 

باشد، اين است كه هر كدام از اين دو، انسان را  فلسفه اينكه حياء بخشى از ايمان مى. »بود
من را به انجام اطاعت و مان مؤدارند، پس اي از بدى باز مىكنند و  به سوى خير دعوت مى

كند و حياء انسان را از كوتاهى در شكر منعم و از كوتاهى در حق  ترك گناهان آماده مى
كند. همانطور كه انسان باحيا از قول و عمل بد اجتناب و دورى  صاحب حق منع مى

ر انجامد. د هاى نيكو است و همواره به خير مى كند. روى اين اصل حياء از خصلت مى

  «حديث آمده 
ِظ  َبَ

ّ
َ  الال

ظ
 ضَأ

َ
ٌ ُكلهُ «و در روايتى ديگر آمده  »�ُ،ي  ال ِظ َ،يُ  َل

ظ
حياء « »�ُ

 ).(بخاري و مسلم. »انجامد و حياء سر تا پا خير است خير مى  همواره به
ضد حياء بذاء است: بذاء بمعنى فحش در گفتار و رفتار و عدم رعايت عفت كالم. 

شود. زيرا اين گونه  گو نمى گو، ياوه فاحش، متفحش، خشن و بيهودهانسان مسلمان، 
اند. و مسلمان به خواست خدا اهل بهشت است، بنابراين  هاى اهل دوزخ صفات از ويژگى

َ،َيُ  َنَ  «فرمايد:  گويى وجود ندارد. چنانكه رسول خدا مى در اخالق او فحش و بيهوده
ظ
ُ�

 َ
ظ
َُ َف �ْ ضَمي َِ � ََ  َ ََ ضَمي َِ َّيّ� يُ  َف � َِ َ

ظ
ْ�ََ يَ َ  َِ َ

ظ
�ُ  َنَ  �ْ َِ َ

ظ
ََ�ي حياء بخشى از ايمان است « »ََّةَ 

عفتى در سخن و عمل) جفاء است و صاحب جفا در  و صاحب ايمان در بهشت است، بذاء (بى
 .»دوزخ است

حياءش  صاكرم  است. و رسول صاكرم  الگوى مسلمان در اين اخالق زيبا رسول
ى كه در حجاب باشد نيز بيشتر بود. ابن سعيد اين حديث را از بخارى نقل ا از دوشيزه

شدند،  هرگاه با پديده نامطلوبى مواجه مى صاست: آن حضرت كرده و در آن آمده
 كرديم. آثارش را از چهره مباركشان درك مى

كند، در  ميان مردم، دعوت مىعايت و حفظ اخالق زيبا و حياء درهرگاه مسلمان به ر
كند، زيرا حياء بخشى از ايمان  كند و بسوى نيكى هدايت مى ع بسوى خير دعوت مىواق

ها  ها است و خميرمايه تمام مكارم و عظمت است و ايمان سر منشأ تمام فضايل و خوبى
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از كنار شخصى رد شد كه برادرش  صاست. در حديث صحيح آمده است: رسول اكرم

ََ «فرمود:  صكرد. رسول اكرم را درباره حيا نصيحت مى ضظمي َ
ظ
َ،َيَ  َنَ  �ِ

ظ
ُ� َّ ُه فإ  »َدعظ

با اين دستور، امر كرد تا  صرسول اكرم .»بگذار برادرت را زيرا حياء بخشى از ايمان است«
كرد. در حديث  حياء در مسلمان باقى بماند و از زدودن و بر طرف كردن حياء منع مى

صول بعضى از حقوق منع كرد، اگر يكى از يارانش را از و صآمده است: رسول اكرم
بخاطر اين بود كه ضايع شدن بعضى از حقوق مادى بهتر است از اينكه انسان حياءش را 
كه جزء ايمان و امتياز انسانى است از دست بدهد. چه زيبا گفته است زنى كه فرزندش 
را گم كرده بود و نزد بعضى رفت و از احوال فرزندش جويا شد، يكى از آنان گفت: 

اش بر آمده و نقاب بر چهره  آور است، در صدد پيدا كردن فرزند گم شده يار شگفتبس

ََ « را پوشانده است، آن زن متوجه اين ايراد شد و بالفاصله گفت:  دارد، يعنى صورتش

ِجل ّ  ِ د،يئ  ض ي�س ّ  ِ َُى لِ ن   َ  ز اگر در مورد فرزندم ضرركنم بهتر است « » ز
خصلت حياء، مسلمان را از گفتن حق، طلب كردن . »اء ضرر كرده باشماز اينكه درباره حي

دارد، يك دفعه اسامة بن زيد، صحابى محبوب  علم، امر به معروف و نهى از منكر باز نمى
در مورد زنى كه مرتكب سرقت شده بود سفارش كرد، اما  نزد آنحضرت صرسول اللّه

َِ «ت خشم به اسامه بگويد: را منع نكرد از اينكه در حال صحياء رسول اكرم   ُ
َِ َظ َ ش

َ
 

َمي ََ ِظُت ضَ قَتظ َََقَط َ  َسَ َّم َُ ِظَََة  َمَة � ََ َّ فَي
َ
َ سَوظ   َ َّ �  ُ

ََ��ظ َميَنُةح 
ُ
َ ضَي   َّ ََد � َُ َإ َن ظ ُد اى « »َد

كنى، بخدا سوگند اگر فاطمه بنت  اسامه تو درباره عدم اجراء حدى از حدود خدا سفارش مى
 .»رتكب سرقت شود، دستش را قطع خواهم كردمحمد م

ضَي «چنين سوال كند:  صخدا  سليم انصاريه را منع نكرد از اينكه از رسول حياء ام
تَالََمتظ  ل  الََذ� َ�َ �دظ

َظ ُْ َة َن ظ 
َ
ِظ  ظَم َ �س ََ َ َملظ  ِّ َ

ظ
َِ َنَ  �ُ

تَكظ َظ َ َ َال � َّ � َّ َ الَ َّ اى « »؟َُّموَل �
كند، آيا اگر زن احتالم شود، غسل بر وى واجب  ند از گفتن حق حياء نمىپيامبر خدا! خداو

َِ ظ «حياء آنحضرت نيز ايشان را از گفتن حق بازنداشت و در جواب فرمود:  »شود؟ مى �َ
ظَمي َ  َت �س

َ
 َّ  (بخاري).. »گردد آرى، آبى ببيند غسل بر وى واجب مى« »الََذ� 
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نى خطبه نماز جمعه صحبت كرد. ز ان دردر مورد سنگينى مهريه زن روزى عمر
كنى، مگر  ىدهد و تو دارى حق ما را منع م خطاب به او گفت: اى عمر خدا به ما مى

ٰ ِِحۡ  تنمۡ َوَءاتَيۡ ﴿خداوند نفرموده است:  نّ َدٮ َٗ  هن   فََ�  �قََِطا
ۡ
ْ تَأ وا ذن َۡ  خن اگر « .]20[النساء:  ﴾ا ًٔ َشۡ�  هن ِم

 .»اندكى از آن را پس نگيريد ايد، مال بسيار زياد به همسران تان داده
 حابيه از حقوق زنان دفاع كند، همچنين حياءآرى، حياء مانع نشد از اينكه اين زن ص

ُِ «را بازنداشت از اينكه چنين عذرخواهى كند:  عمر ََ ضَي ُ�َم َقُه َنَظ َِ  يظ َّي � 
 .»ُيل

ن داشت، در حالى كه دو تا پارچه بر ت  آرى، روزى خليفه دوم، عمر بن خطاب
پيرامون سمع و طاعت مشغول سخنرانى بود، يكى از حاضران گفت: اى عمر به سخنانت 

اى كه به تن  كنيم، تا زمانى كه نگويى اين پارچه دهيم و نه به فرمان تو عمل مى گوش نمى
اى؟ هر كدام از ما يك پارچه دارد و تو دو پارچه دارى. حضرت  دارى از كجا آورده

د فرمود: اى عبداللّه بن عمر! تو را به خدا سوگند، جواب اين شخص با صداى بلن عمر
ام، آن  را بده. عبداللّه گفت: يكى از اين دو پارچه مال من بوده كه من به پدرم هديه كرده

يم و از فرمان تو اطاعت كن مرد معترض گفت: اى عمر! حاال به حرف تو گوش مى
 كنيم. مى

بفرما. چگونه حياء مرد مسلمان را از گفتن حق منع آرى! برادر و خواهر مسلمان دقت 
 .؟!فه را از اعتراف به حق باز نداشتنكرد و چگونه خلي

كند و عورت  انسان مسلمان همانطور كه از بندگان خداوند احساس شرم و حياء مى
نيز  كند. در اداء حقوقى كه بر ذمه او واجب هستند خود را در جلو آنان ظاهر نمى

زند، به بدى آنان را مورد  گونه خيرى به آنان سرباز نمى كند از دادن هيچ كوتاهى نمى
كند. پس مسلمان از خالق نيز حياء  دهد و ضررى به آنان وارد نمى خطاب قرار نمى

كند. زيرا معتقد است كه خداوند بر او  كند در بندگى او و سپاس از وى كوتاهى نمى مى
مروى است، فرمود:  آگاه است، از ابن مسعودقدرت دارد و نسبت به تمام اوضاع او 

گنجد، شكم و آنچه  بمعنى واقعى كلمه از خداوند حياء كنيد، سرتان و آنچه كه در آن مى
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كه در آن هست، را حفاظت كنيد و مرگ و روز امتحان را بخاطر داشته باشيد. و از 
 . (بخاري).»خداوند شايسته تر است كه از وى حيا شود«روايت است:  صرسول اكرم

سوال كردم،  صگويد: از رسول اكرم كامل اين حديث چنين است، ابوهريره مى
تان را حفاظت كنيد، مگر از  شود، آن حضرت فرمود: شرمگاه عورت ما گاهى كشف مى

همسر يا كنيزتان، عرض كردم يا رسول اللّه، هرگاه در جمع ديگران هستيم چطور؟ 
گاه تان نيفتد، عرض شد، اگر در  اه ديگران به شرمفرمود: در حد توان سعى كنيد تا نگ

 تر است كه از وى حياء شود. خلوت هستيم، چطور؟ فرمود: خداوند شايسته

 احسان:  فصل هشتم
نگرد كه احسان يك خصلت مطلوب است و  مسلمان تنها از اين ديد به احسان نمى

احسان را بخشى از  هاى اخالقى است، بلكه مسلمان خو گرفتن به آن از جمله زيبائى
داند. زيرا دين اسالمى از سه بخش تشكيل يافته است:  عقيده و قسمت عمده اسالم مى

در جواب جبرئيل كه  صايمان، اسالم و احسان، همانطور كه اين مطلب را رسول اكرم
در مورد ايمان، اسالم و احسان سوال كرد فرمود: و بعد از برگشتن جبرائيل، آنحضرت 

ُُ ظ  مِ�«فرمود:  ََ َّ َدضظ ُُ ظ  ُزو الَّم َِ جبرئيل آمده بود تا مسائل و احكام « »جِ�ل  تيُم ظ َلُ

سالم و احسان، هر سه را دين ايمان، و ا صرسول اكرم، »دين شما را به شما بياموزد
ورد درباره احسان سخن گفته است: خداوند در قرآن كريم بيش از چند م گفت.

حۡ ﴿
َ
َنوٓ َوأ َِ ْۚ َ ٱ ِِنّ  ا ِّب  َّ ۡ ٱ �ن نِ�َ منحۡ ل كنيد همانا خداوند احسان   احسان« .]195: ة[البقر ﴾َِ

َ ٱ ِِنّ ﴿فرمايد:  و مى. »دارد كنندگان را دوست مى َّ  
ۡ
رن ََأ ِ  ُن  .]90[النحل:  ﴾نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َعدۡ لۡ ٱب

ْ ﴿فرمايد:  مىو . »كند همانا خداوند به رعايت عدل و احسان امر مى« نوا َّ  َوقنول َۡ  اِس لِل  ﴾اَٗ حن
ِ ﴿ فرمايد: و مى ،»به نيكوئى با مردم سخن گوئيد« .]83: ة[البقر ٰ لۡ ٱَوَ �َ َۡ  َوَِِذي اَٗ َ�ٰ ِِحۡ  نِ ِ�َ

رۡ لۡ ٱ َ ٱوَ  َ�ٰ قن ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ َۡ با والدين، خويشاوندان، ايتام و مساكين بخوبى « .]36[النساء:  ﴾...ِك�ِ َمَ�ٰ ل

َّ «و در حديث آمده است: . »رفتار كنيد تَالظتُ ظ  الَ َْ َ ُيّ َشظ   فَإََذ�  ََ  ََ ي ََ َِدظ � ََ َ َكتَ َّ �
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حظ َذَِ،َكتَهُ  َ
ُِ تَُه فَالظ َِ ِظ ُم ظ َد َُ َد

َ
  َّ َُك

ظ
ل ََ بظَح  ِّ َُو� � ََ دظ

َ
ظتُ ظ فَأ َِ ََِذ� َذ ََ َقتظالََة 

ظ
َُو� �َ ََ دظ

َ
 »فَأ

كنيد احسان را در  ىخداوند احسان را در هر چيز واجب گردانيده است. هرگاه ذبح م«(مسلم). 
 .»آن رعايت كنيد و كاردتان را تيز كنيد تا ذبيحه شما به آسانى جان دهد

احسان در عبادت، اين است كه عبادت از هر قبيل كه باشد، نماز، روزه، زكات و حج 
و غيره بطور صحيح ادا كرده شود، تمام شرايط، اركان، سنن و مستحبات مورد توجه قرار 

براى هيچ بنده مسلمانى ممكن نيست، مگر اينكه در حال عبادت با تمام  داده شوند و اين
اى كه گويا حق تعالى  وجود و شعورى قوى متوجه ذات يگانه حضرت حق شود، بگونه

بيند و از كليه  بخود چنين بقبوالند كه خداوند او را مى كند يا اقالً بيند و مشاهده مى را مى
توان  و كامال نظارت دارد. تنها با چنين تصورى مىحركات او آگاه است و بر اعمال ا

احسان در عبادت را رعايت نمود و به نحو مطلوب آن را انجام داد و به تكامل رساند، 

ََ «فرمايد:  همانطور كه در حديث بدان اشاره شده است، مى نّ
َ
َّ َكَ � ََ ىُ ِظ َظ َق   َُ ِدَي �َ

ُُ ظ تَِ�ُ  فَإنّ  َظ َّ ظ تَ �ُ  فَإَ َِ
احسان اين است كه خدا را چنان عبادت كنى، « ).بخارى( »ُه ضَِ�كَ تَ

 .»بيند بينى يا اينكه او دارد تو را مى گوئى او را مى
احسان در معامالت و برخورد با ديگران اين است كه با والدين در چارچوب اطاعت 

خير كرده و  از آنان، نيكى شود، از هرگونه اذيت خود دارى و در حق آنان استغفار و دعا
 سعى در انفاذ و اجراى عهد و گرامى دوستان آنان شود.

احسان با خويشاوندان بمعنى نكوئى كردن با آنها است، عطوفت، مهربانى، فروتنى و 
انجام اعمال سودآور در حق آنان و ترك اعمالى كه به ضرر آنان باشد از جمله احسان با 

 آنان است.
از حفاظت اموال، صيانت حقوق، آموختن ادب،  احسان در حق ايتام، عبارت است،

نيكو پرورش دادن، اذيت نكردن و خشم نكردن بر آنان، برخوردكردن با چهره باز و 
آيد. احسان در  كشيدن دست بر سر و روى آنان از جمله احسان در حق ايتام بشمار مى

و تغذيه  حق مساكين عبارت است از: برطرف كردن گرسنگى، برهنگى، تشويق به اطعام
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كم گرفته شوند،  آنان، پايمال نكردن كرامت آنان. پس مساكين نبايد تحقير شده و دست
 نبايد مورد آزار و اذيت قرار گرفته و با آنان بدرفتارى شود.

احسان با مسافران، اين است كه به نيازهاى آنان رسيدگى شود، از اموال آنان حفاظت 
 اند بسوى مقصد هدايت شوند. م كردهو حرمت آنان حفظ شود، اگر مقصد را گ

گزار، كارگر و زيردستان، اين است كه مزدشان كامل پرداخت  احسان در حق خدمت
شود. در پرداخت مزد و حقوق آنان اندك تاخير صورت نگيرد، كارى كه از توان بيرون 

 اند، نشوند، است از آنان خواسته نشود و آنان مجبور به انجام كارى كه تعهد نكرده
كند، از همان  كرامت، و شخصيت آنان حفظ شود. اگر خدمت گزار در خانه خدمت مى

مند شود آنان مانند ساير مردم  كنند او نيز بهره غذا و لباس كه اهل خانه از آن استفاده مى
امر به معروف و نهى از منكر شوند، گمراهان آنان راهنمايى شده و به جاهالن علم ياد 

ت با آنان انصاف رعايت شود و حقوق آنان به رسميت شناخته شود، داده شود، در معامال
 و به هيچ وجه مورد آزار قرار نگيرند.

احسان در حق حيوانات، اين است كه به آنها علوفه و دانه داده شود، در صورت 
بيمارى معالجه شوند، بيش از توان از آنها كار گرفته نشود، در حالى كه مشغول كار 

ن خشونت صورت نگيرد و در صورت خستگى به آنها زمان استراحت داده هستند با آنا
 شود.

احسان در اعمال بدنى، اين است كه عمل به نحو احسن و محكم كارى انجام داده 
انجام داده  صشود، فريبى در كارها نباشد، كارها با توجه به اين فرموده رسول اكرم

ََ «فرمايد:  شوند كه مى ََي فَالَىظ َّ َْ َّي َن ظ  هر كس با ما نيرنگ و فريب كارى نمايد  از ما « »َن
 .»نيست

 :باشند هاى احسان مى حوادث زير از بارزترين نمونه
هايى را در حق پيامبر و مسلمانان  در غزوه احد، مشركين چه جنايات و خيانت -1

ك هاى مبار مرتكب نشده بودند، عمويش را به قتل رسانده و او را مثله كردند، دندان
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از  صشهيد گرديد، صورتش زخمى شده بود، يكى از ياران رسول اللّه صرسول اكرم

َ  «آن حضرت خواست كه عليه مشركين دعاى بد كند، پيامبر فرمود:  �سالُ ّ  �ِِْ ََقوظ

ِظالَُموَ  .»دانند پروردگارا! قوم مرا مورد مغفرت قرار بده، زيرا آنان نمى« »فإَّ�ُ  ظ ال َ�
ن عبدالعزيز به كنيزش امر كرد كه پنكه (دستى) را تا زمانى كه او روزى عمر ب -2 

خواب نرفته حركت دهد، كنيز پنكه را همواره حركت داد تا ايشان به خواب رفت، بعد 
هاى كنيز بسته شدند، عمربن عبدالعزيز وقتى بيدار شد،  خواب بر كنيز غلبه كرد، چشم

دار شد و ديد كه حضرت او را زير پنكه پنكه را براى كنيز حركت داد، وقتى كنيز بي

النمي  نَت سََشٌ « دهد، ناگهان فرياد زد. حضرت فرمود: گرفته پنكه را برايش حركت مى

تََ�ظ  ََدظ َّ ََ كمي  َََد ّظ يبََ� فأدىَىظُت  َ  َ ََ َِ َني   ّ
ظ
ََ َن  �ُ تو مثل من انسانى، « »ّن ظَ�َ  َيبَ

كند، دوست دارم همانطور كه تو به من راحت  يز اذيت مىكرد، تو را ن حرارتى كه مرا اذيت مى
 .»رساندى، به تو نيز راحت برسانم

بزرگى غالمى داشت، روزى غالم بر وى خشم كرد، موال خواست از او انتقام  -3

ٰ لۡ ٱوَ ﴿گيرد. غالم گفت:  بندگان خوب خدا خشم را فرو «. ]134عمران:  آل[ ﴾َظ َغيۡ لۡ ٱ ِظِم�َ َ�

. ]134عمران:  آل[ ﴾�ّاِس ٱ َعنِ  َعا�ِ�َ لۡ ٱوَ ﴿فت: خشم را فرو بردم، غالم گفت: آقا گ ،»برند مى

ن ٱوَ ﴿گفت: تو را عفو كردم، غالم گفت: آقا  ،»گذرند بندگان خوب خدا، از مردم مى« ِّب  َّ  �ن
ۡ ٱ حۡ ل نِ�َ من ، آقا گفت: برو، بخاطر »خداوند نيكوكاران را دوست دارد« .]134عمران:  [آل ﴾َِ

 اى خدا آزادت كردم.رض

 صداقت و راستى:  فصل نهم
كردار است، راستى و صداقت را دوست دارد و در ظاهر و  مسلمان صادق و راست

داند، زيرا صداقت و راستگوئى  باطن و در گفتار و كردار خود را ملزم به صداقت مى
رين اهداف كند و بهشت از واالت انسان را بسوى نيكى، و نيكى بسوى بهشت راهنمائى مى

مسلمان است، دروغ كه خالف صداقت و ضد آن است انسان را بسوى تباهى هدايت 
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ماند كه مسلمان از آن بيم  كشاند، دوزخ از بدترين جاهائى مى كند و او را دوزخ مى مى
جويد. مسلمان صداقت را تنها يك اخالق زيبا كه تخلق بدان ضرورى  دارد و دورى مى

ه مسلمان بسيار فراتر از اين است. انسان مسلمان بر اين عقيده داند بلكه نگا است، نمى
است كه صداقت و راستكردارى از ايمان و تكميل كننده اسالم است، زيرا خداوند بدان 

ان امر كرده و تشويق امر كرده و متصف به آن را ستوده است، همانطور كه رسولش را بد

َن ﴿نموده است،  ََِن َءاَم َّ ّ�َها ٱ
َ
�ٰ ِٰد�َِ� ََ َّ وننواْ َمَع ٱل َ َو�ن َّ واْ ٱ اى « .]119: التوبة[ ﴾١واْ ٱّ�قن

فرمايد:  و در مورد اهل صدق مى، »مؤمنان از نافرمانى خداوند بترسيد و با راستگويان باشيد

ْ  ََِجالٞ ﴿ ٰ  َما َصَدقنوا �َ ْ وا َ ٱ َهدن ستايش  هاى مورد تائيد و قابل انسان«. ]23[األحزاب:  ﴾هِ َعلَيۡ  َّ
 .»اند هاى خود تحقق بخشيده مردانى هستند كه به وعده

ٰ ٱوَ ﴿فرمايد:  و مى َّ ٰ ٱوَ  ِد�ِ�َ ل َّ ٰ ل  و »مردان و زنان راستكردار« .]35[األحزاب:  ﴾ِت ِدَ�

ِيٱوَ ﴿فرمايد:  مى َّ  ٓ ِ  ءَ َجا دۡ ٱب ٰ  ۦٓ بِهِ  وََصّدَق  قِ لّصِ ََ ْو
ن
من  �َِك أ ۡ ٱ هن ونَ ل ّتقن ل رسو .]33[الزمر:  ﴾٣ من

َّ «فرمايد:  نيز به رعايت صدق و راستى امر كرده است! مى صاكرم ََ فَإَ
َظ ُّ ُُ ظ بَيس َعالَ،ظ

 ُّ ِّى �س َ�تََك ََ  َُ َُ ُظ ُِّجُل ضَ َني ضََز�ُل �س ََ ََّة  َ
ظ
ْ� 

َ
ى الَل ََ ّ َ� ظ َِ

ظ
َ� َّ َِ ََ  

ّ َِ
ظ
َ� 

َ
ى الَل ََ ََ َ� ظ َظ ُّ ََ �س َظ

 َّ ََ  َ َّ � ََ ََ َعَظ تَ ُظ َّ ضُ َّ َد َِ ََ  َّ و
ُِ ُِ  �َظ

َ
ى الَل ََ َا َ� ظ َِ َك

ظ
َ� َّ َا فَإَ َِ َك

ظ
َ�ََ َِضّيُم ظ  ََ ضًقي 

 َ َّ � ََ ََ َعَظ تَ ُظ َّ ضُ َا َد َِ َك
ظ
ِّى �َ َ�تََك ََ ُا  َِ ُظ ُِّجُل ضَ َني ضََز�ُل �س ََ  َّ َّي � 

َ
ى الَل ََ َّ َ� ظ و ُِ ُِ �َظ

�بًي ِّ همانا صداقت انسان را به نيكى  خود را ملزم به صداقت كنيد،«ترجمه: (مسلم).  »َك
گويد، و راستى را  رساند، انسان همواره راست مى كند و نيكى انسان را به بهشت مى هدايت مى
سوى  بپرهيزيد، زيرا دروغ انسان را بهشود، از دروغ  گيرد تا جز راستگويان نوشته مى در نظر مى

كه انسان به دوزخ برده شود. شوند  دهد و كارهاى زشت و بد باعث مى كارهاى بد سوق مى
باشد نزد اللّه از در زمره دروغگويان نوشته  گويد و در پى دروغ مى شخصى كه همواره دروغ مى

 .»شود مى

شوند كه  مند مى هاى شيرينى دارد كه راست گويان از آن بهره آرى، صداقت ميوه
 اند از: برخى عبارت
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َة« فرمايد: مى صآرامش وجدان و تسكين روحى: رسول اكرم -1 َمينَىَظ ََ  َُ َظ ُّ  »�َس
 .»راستى موجب آرامش و اطمينان است«

در اين خصوص  صبركت در كسب و كثرت خير و خوبى: رسول اكرم -2

َِ «فرمايد:  مى َظ َك َِ ََ َ َميَ  َِ
َِ،ظ  َِ َلىََّي بُوََّك سَُ َمي  ََ قَي  ََ ََ َظ  قَيَ فَإَ ِّ

َِ َّ َني سَ ظ َ�تَ ََ،ي
ظ
ََ بَيِ ي َِ ّ،َ

ظ
بَي �ي

َ َمي َِ َِ،ظ َ�ُة  َِ ََقتظ بَ َُ َ�تََمي  اند و  بايع و مشترى ما دام كه از مجلس خود بلند نشده«(بخاري).  »ََ
اند، اختيار فسخ بيع را دارند، اگر راست بگويند و عيب كاال را كتمان نكنند، اين  از هم جدا نشده

و دروغ گويند، بركت و خير در  گردد و اگر كتمان كنند معامله براى آنان مايه خير و بركت مى
 .»معامله آنان از بين خواهد رفت

َ  «فرمايد:  مى صنيل مراتب شهداء. زيرا رسول اكرم -3
َظ َُ  يَدَة بَ

َّ َّ �س َن ظ مأَل �
�َدهَ  َِ َ فَ ََ َظ نيَت  ِ ََ َل َ�َ   َل َنَيَزَل �س ُه � َْ هر كس به صدق و اخالص از «(مسلم).  »بَالّ

شهادت كند، خداوند او را به جايگاه شهدا، خواهد رساند گرچه بر روى بستر و  خداوند آرزوى
 .»داخل خانه خود بميرد

رستگارى از مشكالت: منقول است كه شخصى فرارى به يكى از بندگان مخلص  -4
خدا پناه برد و گفت: من تحت تعقيبم مرا پنهان كن، مرد صالح گفت: اينجا بخواب و 

رخت خرما روى او گذاشت، وقتى تعقيب كنندگان نزد آن مرد سپس تعدادى پوشال د
صالح آمدند و از حال شخص فرارى جويا شدند، آن مرد گفت: كسى كه شما در تعقيب 
او هستيد زير اين پوشالها است، تعقيب كنندگان گمان بردند كه اين مرد آنان را مسخره 

به بركت صداقت آن مرد مؤمن  كند، محل را رها كرده و از آنجا رفتند، شخص فرارى مى
 نجات پيدا كرد.

كند و برخى از آنها بشرح زير  آرى! صداقت آثار ظاهرى دارد كه در آنها جلوه پيدا مى
 باشند: مى

گويد،  صداقت در سخن: مسلمان به هنگام سخن گفتن جز به راستى سخن نمى -1
فتن نفاق است و نشانى اگر خبرى بدهد، مطابق با واقعيت خبر خواهد داد، زيرا دروغ گ



 روش زندگي مسلمان  258

 

هاى منافق سه چيز است، موقع سخن گفتن دروغ  فرمايد: نشانه مى صنفاق. رسول اكرم
كند و هرگاه امانتى باو سپرده شود،  گويد، هرگاه وعده كند، خالف وعده عمل مى مى

 كند. خيانت مى
ست صداقت در معامالت، مسلمان هرگاه با كسى معامله كند در معامله با او را -2

گويد و در هيچ حالتى در پى  كند، دروغ نمى كند و كتمان نمى گويد، فريب كارى نمى مى
 كاله گذاشتن روى سر ديگران نيست.

صداقت در قصد و اراده: مسلمان هرگاه اراده انجام كار جايز و مناسبى را كرده  -3
باشد و باين و  دهد بلكه در عمل قاطع مى باشد، در انجام آن شك و ترديد بخود راه نمى

 رساند. كند و نيتش را به مرحله عمل مى آن توجه نمى
اش عمل خواهد  صداقت در وعده، مسلمان هرگاه با كسى وعده كند، به وعده -4

 كرد، زيرا خالف وعده از آثار نفاق است كه در حديث بدان اشاره شد.
ش را صداقت در روش و منش: ظاهر و باطن انسان مسلمان يكى است، ظاهر -5

گيرد و  كند، از ريا، تظاهر كار نمى دهد لباس دروغين بر تن نمى مخالف باطن جلوه نمى

ىُّ  «فرمايد:  مى صكند. زيرا رسول اكرم آنچه را كه ندارد وانمود به داشتن آن نمى ََ ظُمََ �س
  ّ َ�ظ ُزَ

ََ َُوظ َ س
ََ  ََ ِظ يزى كه در واقع چ  آن كس كه وانمود كند به داشتن«(مسلم).  »بََمي سَ ظ ُ�

تعبيرى ديگر، كسى كه  هب. »آن را ندارد، مانند كسى است كه لباس دروغين بر تن كرده است
خود را مزين و زيبا كند بوسيله آنچه كه ندارد تا نشان دهد كه او آن را دارد، مانند كسى 

هد كند ولى در واقع زا ماند كه پارچه كهنه بر تن كرده و خود را زاهد، معرفى مى مى
 نيست.

 : هاى آشكار صداقت و درستى نمونه
كند كه ايشان گفته است: قبل از بعثت  امام ترمذى از عبداللّه بن حمساء روايت مى -1

اى انجام كردم و وعده دادم كه در فالن روز، در فالن جا خواهم  معامله صبا رسول اكرم
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را در  صرسول اكرمآمد، بعد فراموش كردم، سه روز بعد از گذشت موعد حاضر شدم، 
آنجا يافتم، فرمود: اى فالنى، كار را برايم بسيار مشكل كردى، مدت سه روز است كه من 

 ام. اينجا در انتظار تو نشسته
نيز پيش آمده بود. خداوند بدليل آن،  جريان مشابهى براى حضرت اسماعيل

رۡ ذۡ ٱوَ ﴿فرمايد:  در كتاب خود ستوده و مىحضرت اسماعيل را  ِۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُن ِِ ٰ�َ ۚ  ۥِِنّهن  عِيَل
ۡ ٱ َ�نََصادَِق  وٗ�  َوَ�نَ  دِ وَعۡ ل ِن به ياد حضرت اسماعيل افتاده از وى الگو «. ]54[مريم:  ﴾٥ انّبِيّٗ  ََ

 .»بگيريد، او در وعده راست بود و فرستاده و پيامبر بود
اضران اش را طوالنى كرد، يكى از ح روزى حجاج بن يوسف خطبه خواند و خطبه -2

نشيند و خداوند عذر  بلند شد و گفت: وقت نماز فرا رسيده است، نماز در انتظار تو نمى
پذيرد، حجاج دستور داد تا او را راهى زندان كنند، خويشاوندان او آمدند و  تو را نمى
او ديوانه است حجاج گفت: اگر او به ديوانه بودن خودش اعتراف كند، از  :گفتند كه

هاى خداوند را منكر  هد شد، زندانى گفت: برايم جايز نيست كه نعمتزندان آزاد خوا
است،  خداوند مرا از ديوانگى نجات دادهشوم و خودم را ديوانه خطاب كنم حال آنكه 

 گويد، او را از زندان رها كرد. وقتى حجاج ديد كه اين مرد راست مى
خارج شد و مروى است كه امام بخارى براى طلب علم حديث از وطن خود  -3

شخصى را كه براى فراگرفتن علم حديث در نظر گرفته بود، مالقات كرد، اما او در دنبال 
كرد  گشت، و چادرش را طورى در دست گرفته وانمود مى اسبش كه فرار كرده بود، مى

كه در آن مقدارى جو دارد، اسب به اميد اينكه جو بخورد آمد، و مالك آن را مهار كرد، 
باشد و به ناحق خود را داراى جو  توجه شد كه آن مرد، دست خالى مىامام بخارى م

زبان به دروغ چنين برخورد  دهد، با خود گفت: اين شخص كه با حيوان بى جلوه مى
كند ممكن است به من نيز به دروغ حديثى را بيان كند بنابراين شايسته نيست كه علم  مى

 و رفت. حديث را از چنين كسى بياموزم، راهش را گرفت
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  بخشندگى و سخاوت:  فصل دهم

سخاوت، بذل و بخشش خصلت انسان مسلمان است، مسلمان تنگ نظر و بخيل 
نيست، زيرا اين دو خصلت نكوهيده و نشأت گرفته از خبث نفس و تاريكى قلب 

باشند و مسلمان بدليل ايمانى كه دارد نفسش پاك و قلبش روشن است و خوى و  مى
طهارت نفس و روشنى قلب است. پس مسلمان هرگز بخيل خصلت بخل منافى با 

 دارد. شود و دست از انفاق نمى نمى
ماند. ولى  بخل نوعى بيمارى قلبى و فراگير است كه كمتر انسانى از آن ايمن مى

تواند خود را از  شخص مسلمان توسط ايمان و اعمال نيكش از قبيل نماز، زكات و ... مى
ى اخروى كند. خداوند ى نجات داده و خود را آماده و رستگارگير اين بيمار مفاسد دامن

لِقَ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ ِِنّ ﴿فرمايد:  مى هن  ِِذَا ١ َهلنوً�  خن َّ وٗ�  لّ�ّ ٱ َُ هن  �َذا ٢ َجزن َّ َنو�ً  ۡ�ن ۡ�َ ٱ َُ  ٢ َم
ۡ ٱ ِِّ�  َصّلِ�َ ل َِنَ ٱ ٢ من مۡ  َّ ٰ  هن ٓ  َصَ�تِِهمۡ  َ�َ ونَ َدا ِ ٱوَ  ٢ �ِمن مۡ  ِ�ٓ  َنَ َّ

َ
ٰ أ ٓ  ٢ لنومٞ ّمعۡ  َحقّٞ  لِِهمۡ َ� ا َّ  �ِلِ لِّل

ۡ ٱوَ  ومِ َمحۡ ل گاه به او نسان ناشكيبا آفريده شده است. هربه راستى كه ا« .]25-19[المعارج:  ﴾٢ رن
مصيبت رسد، نگران. و چون آسايشى به او رسد، بخيل. مگر نمازگزاران. همان كسانى كه بر 

و . »ى كه در مالهايشان حقّى معين است. براى گدا و محرومگيرند. و كسان نمازشان پى

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَةٗ ﴿فرمايد:  مى
َ
ۡذ ِمۡن أ ۡم َوتنَزّ�ِيِهم بَِها خن از اموالشان زكات « .]103: التوبة[ ﴾�نَطّهِرنهن

حّ  َنوَق  َوَمن﴿فرمايد:  و مى »بگير تا آنان را با آن پاك دارى و رشدشان دهى هِ ََفۡ  شن  ۦَِ
ٰ فَ  ََ ْو

ن
من  �َِك أ ۡ ٱ هن فۡ ل ونَ من  .»اندگارهر كس از بخل نفس نجات پيدا كرد آنه رست« .]9[الحشر:  ﴾لِحن

آيد از  اخالق خوب كسبى است و با نوعى تربيت و تمرين بدست مى :بايد گفت كه
است براى رشد و ارتقاى اخالق فاضله  اينرو مسلمان بوسيله مواردى كه در شريعت آمده

كند، ترغيب و ترهيب وارده در اين خصوص را همواره مورد نظر قرار  ىسعى و تالش م
دارد. مثال بخاطر رشد و ارتقاى خصلت سخاوت، قلبش را به تفكر،  داده و گام بر مى

ْ ﴿دارد:  پيرامون آيه زير معطوف مىمل تأ تدبر و وا نفِقن
َ
َزقۡ  ّما مِن َوأ مَ�ٰ ََ ن لِ َ�بۡ  ّمِن �ن

َ
  أ

ۡ
 ِ�َ ََأ
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من  َحَد�ن
َ
ۡ ٱ أ وَل  تن َموۡ ل ِ  َ�يَقن ُّ ّخرۡ  َ�ٓ لَوۡ  ََ

َ
َجلٖ  َِِ�ٰ  تَِ�ٓ أ

َ
ّصّدَق  قَرِ�بٖ  أ

َ
ن فَأ �ن

َ
 ّمِنَ  َوأ

ٰ ٱ َّ ايم، پيش از آن انفاق كنيد كه مرگ به  و از آنچه روزيتان كرده« .]10[المنافقون:  ﴾١لِِح�َ ل
مدتى اندك به تأخير ] مرا تا  سراغ كسى از شما آيد، و بگويد: پروردگارا، اى كاش [سرنوشت

ّما﴿فرمايد:  و مى »شدم دادم و از درستكاران مى انداختى تا صدقه مى مى
َ
َۡ  َمنۡ  فَأ

َ
 ّ�َ�ٰ ٱوَ  َطيٰ أ

ِ  َوَصّدَق  ٥ هن  ٦ َ�ٰ َۡ ۡ�ن ٱب ن َنيَّ�ِ ََ ّما ٧ ىٰ ينۡ�َ لِلۡ  ۥفَ
َ
َِل  َمنۢ  َوأ َُ  ٨ َ�ٰ َتغۡ ِۡ ٱوَ  َِ ِ  َوَ�ّذ  َ�ٰ َۡ ۡ�ن ٱب

هن  ٩ ن َنيَّ�ِ ََ ۡ�َ لِلۡ  ۥفَ غۡ  َوَما ١ ىٰ عن َۡ  ِ� �ن ن  هن ََ هر كس در « .]11-5[الليل:  ﴾١ تََرّدىٰ  ِِذَا ۥٓ َما�ن
راه خدا بدهد و تقوى را پيشه كند و به (اسالم) ايمان بياورد، راه سعادت و سهولت را برايش 

سن (اسالم) باز خواهيم كرد، اما هركس بخيلى كند و خود را از هدايت قرآن بى نياز بداند و ح
ها را برايش باز خواهيم كرد، و ثروت او هيچگونه  را تكذيب كند، راه مشكالت و گرفتارى

مۡ  َوَما﴿فرمايد:  و مى، »سودى براى او نخواهد داشت زمانى كه او بسوى هالكت برود ّ�  لَ�ن
َ
َ 

 ْ وا فِقن بِيلِ  ِ�  تَن ِ ٱ َِ َّ  ِ ّ َِ َ�ٰ ٱ ثن ِميَ�ٰ  َو َّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َ�
َ
و شما را چه شده است « .]10[الحديد:  ﴾ِض �ۡ�

فرمايد:  و مى، »كنيد، حال آنكه ميراث آسمانها و زمين از آن خداست كه در راه خدا انفاق نمى

ْ  َوَما﴿ وا فِقن ۡ  َنوَّف  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  تَن ََ ِ مۡ ِ نتنمۡ  �ن
َ
ونَ �نظۡ  َ�  َوأ   آنچه از خير انفاق« .]272: ة[البقر ﴾لَمن

 .»شود ال به شما داده خواهد شد و در حق شما كوتاهى نمىكنيد، پاداش آن كام مى
پسندد، مكارم اخالق،  خداوند جواد است، جود و سخا را مى«: فرمايد مى صو رسول
طبرانى، ( .»پسندد هاى اخالق را دوست دارد و اخالق پست و بيهوده را نمى يعنى زيبايى

 -1گر در مورد دو شخص، حسد (غبطه) روا نيست م«فرمايد:  حاكم). و مىبيهقى و 
شخصى  -2كند.  شخصى كه خداوند باو مال داده است و مالش را در راه خدا انفاق مى

كند و يا آن  كه خداوند باو علم و حكمت داده است، و بوسيله آن ميان مردم قضاوت مى
فرمود: چه كسى مال وارثش را از مال خود بيشتر  بخارى). و مى» (آموزد را به مردم مى

شود كه مال وارثش را از مال خود  اى رسول خدا كسى پيدا نمى ست دارد؟ گفته شد:دو
بيشتر دوست داشته باشد، فرمود: مال شما آن است كه پيشتر از خود آن را فرستاده باشيد 

 گويد: شاعر مى). بخارى( »ايد ق نكرده و ذخيره كردهو مال وارث آن است كه آن را انفا
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 ســتبــرگ عيشــى بگــور خــويش فر
 

 كســى نيــارد ز پــس تــو پــيش فرســت 
 

 .فرمايد: از آتش دوزخ خود را با انفاق كردن نصف خرما كه شده نجات دهيد و مى
كنند، دو فرشته از جانب خداوند  هر روز كه بندگان صبح مى«فرمايد:  و مى ).بخارى(

و ديگرى  كند او را عوض بده گويد: پروردگارا هر كس انفاق مى آيند، يكى از آنان مى مى
(بخارى). و  »گويد: پروردگارا هر كس از انفاق خوددارى كند، مالش را ضايع بگردان

از بخل بپرهيزيد، زيرا بخل پيشنيان را هالك كرده و آنها را وادار به ريختن «فرمايد:  مى
خانه  روزى در ).. (مسلم»اند خون يكديگر كرده است. و محارم خود را حالل دانسته

وسفندى ذبح كرده شد، آنحضرت از عايشه پرسيد، چقدر گوشت مانده گ صرسول اكرم
ام، جز يك شانه كه باقيمانده است،  اش را صدقه كرده همه :المؤمنين جواب داد است؟ ام

و  .ى آن باقى است بجز يك شانه در جواب فرمود: پس بگو همه صرسول اكرم
ا صدقه كند، خداوند آن را فرمايد: هر كس از كسب حالل خود اندازه يك دانه خرم مى
دهد، همانطور كه شما بچه اسب خود را  پذيرد و بعد آن را براى مالكش پرورش مى مى

 دهيد تا اينكه رشد كرده و به بزرگى كوه برسد. پرورش مى
 اند از: مظاهر سخاوت عبارت

 ش، صدقه و اهدا بدون اظهار منّت.بخش -1
 احساس سرور و خوشحال شدن از وجود سائل. -2
 اق بدون اسراف.انف -3
 انفاق به قدر امكان و با طيب خاطر و چهره باز و سخن شيرين. -4

 :هاى بارز سخاوت بشرح زيراند نمونه
المؤمنين  وجهى به مبلغ يكصدوهشتاد هزار درهم براى ام مروى است كه معاويه -1

موقع  المؤمنين كل اين مبلغ را ميان فقراء و مساكين تقسيم كرد، حضرت عايشه فرستاد، ام
افطار به كنيزش گفت: افطار مرا بياور. كنيز نان و اندكى روغن زيتون حاضر كرد و 
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خطاب به حضرت عايشه گفت: از آنهمه مالى كه تقسيم كردى، اندكى براى ما نگه 
المؤمنين به كنيز گفت:  شد؟ ام خريديم، چه مى داشتى تا براى افطار مقدارى گوشت مى مى

 كردم. مى گفتى، چنين اگر قبال مى
مروى است كه عبداللّه بن عامر، منزلى را در مكه از خالدبن عقبه بن ابى معيط به  -2

قيمت هفتاد هزار درهم خريد، موقع شب عبداللّه صداى گريه فرزندان خالدبن عقبه را 
اند، گريه  منزلشان را از دست داده، معلوم شد كه آنان بخاطر اينكه شنيد، دليل را جويا شد

كه منزل و  ند، بالفاصله به غالمش دستور داد تا به خانواده خالدبن عقبه خبر بدهد،كن مى
 است مال آنها باشد. پولى كه به آنان داده

مروى است كه حضرت امام شافعى در بيمارى و هنگام موت وصيت كرد كه فالن  -3
او را شخص او را غسل بدهد، بعد از رحلتش، آن شخص را كه طبق وصيت امام بايستى 

داد، طلب كردند، آمد و گفت: وصيت نامه را به من بدهيد، وصيت نامه را به او  غسل مى
دادند، معلوم شد كه امام شافعى مبلغ هفتاد هزار درهم بدهكار است. سپس نوشت كه 
اين بدهى از طرف او به صاحبانش داده شود و گفت: همين است غسل دادن من و 

 برگشت.
كرد و  براى جنگ تبوك آمادگى مى صه رسول اكرممروى است، زمانى ك -4

مسلمانان در آن ايام با مشكالت مالى بسيار شديدى مواجه بودند، حتى آن لشكر به لشكر 
ده هزار درهم، سيصد شتر و پنجاه اسب صدقه  عسرت نامگذارى شد، حضرت عثمان

 ديد.مجهز گر كرد، و بدينوسيله نصف لشكر تنها بوسيله اموال حضرت عثمان

 فروتنى و مذمت كبر:  فصل يازدهم
هاى منحصر به  كند، فروتنى از ويژگي انسان مسلمان بدون ذلت و خوارى فروتنى مى

فرد و از صفات واالى مسلمان است، همانطور كه تكبر با وى پيوندى ندارد و با ايشان 
كه پست كند  كند تا بزرگ شود و تكبر نمى مسلمان همخوانى ندارد. مؤمن فروتنى مى

دهد و متكبران را ذليل  شود، زيرا سنت الهى چنين است كه فروتنان را رفع درجه مى
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شود، هر كس عفو  هيچ مالى از صدقه دادن كم نمى«: فرمايد مى صكند، رسول اكرم مى
افزايد و هيچ كس فروتنى براى خدا نكرده مگر اينكه خداوند  كند خداوند عزت او را مى

خداوند بر خود واجب كرده است، كه «فرمايد:  . (مسلم). و مى»ه استدرجه او را باال برد
مسلمان وقتى به اين (بخاري).  .»هر كس در دنيا تكبر كند او را پست كرده و پائين بياورد

به فضيلت  ،سپارد گوش جان مى صسخنان راستين از كتاب خدا وسنت رسول اللّه
بيند كه خداوند امر به فروتنى و نهى  مى شود، و فروتنى و به مذمت كبر و غرور آشنا مى

نمايد.  شود و از كبر و غرور پرهيز مى از تكبر و غرور نموده است، از اينرو فروتن مى

ََاَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ ﴿فرمايد:  كند و مى تواضع امر مى خداوند رسول مكرم اسالم را به  لَِمنِ  َج
ۡ ٱ ِمنَ  ّ�َبَعَك ٱ ؤۡ ل كنند،  اى پيامبر در برابر مؤمنانى كه از تو تبعيت مى« .]215[الشعراء:  ﴾٢ ِمَِ�َ من

 ٱ ِ�  ِش َ�مۡ  َوَ� ﴿فرمايد:  و مى. »فروتن باش
َ
رًَحا ِض �ۡ� در حالت كبر و « .]37[اإلسراء:  ﴾َُ

مۡ ﴿فرمايد:  متواضعان مى و در مورد تعريف از ،»غرور روى زمين راه مرو ِّبهن  ۥٓ َو�نِحّبونَهن  �ن
ذِلّةٍ 

َ
ۡ ٱ َ�َ  أ ؤۡ ل ِعّز�ٍ  ِمَِ�َ من

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ خدواند آنان را دوست دارد و آنان « .]54: ة[المائد ﴾فِرِ�نَ َ�

، و »خدا را نيز دوست دارند و آنان در برابر مؤمنان فروتن و در برابر كفار غالب و توانا هستند

َن ٱ َك تِلۡ ﴿فرمايد:  مى َِنَ  َعلنَهاَ�ۡ  ِخَرةن �ٱ ّ�ا َّ ِ لنوّٗ  ونَ َنرِ�دن  َ�  ل  ٱ ِ�  �عن
َ
ادٗ  َوَ�  ِض �ۡ� ََ  ﴾افَ

اين سراى آخرت است كه آن را براى كسانى كه به دنبال استكبار در زمين و « .]83[القصص: 

درباره  صرسول اكرم، »كنيم. و سرانجام نيك براى پرهيزگاران است فساد نيستند مقرر مى
وتنى كنيد و هيچ كس در برابر خداوند به من وحى كرده است كه فر«فرمايد:  فروتنى مى

هيچ پيامبرى را خدا مبعوث نكرده «فرمايد:  (مسلم). و مى »ديگرى بغاوت نكند
گوسفند نه چرانيده باشد، ياران پرسيدند، حتى شما؟ فرمود: آرى! من نيز در برابر چند  كه

  يك اگر براى سم«فرمايد:  (بخاري). و مى »چرانيدم قيراط براى اهالى مكه گوسفند مى
. (بخاري). و در مورد پرهيز از تكبر »گوسفند يا دست آن دعوت شوم اجابت خواهم كرد

شما را درباره اهل دوزخ خبر ندهم؟ هر انسان خشن، تندخو، و متكبر و «فرمايد:  مى
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 3خدواند روز قيامت بسوى «فرمايد:  . (متفق عليه). و مى»مغرور، از اهل دوزخ است
كند و براى آنان عذاب دردناك وجود دارد: پير مرد  ن را تزكيه نمىكند، آنا گروه نگاه نمى

قدرت نمائى ازار و «فرمايد:  . (مسلم). خداوند مى»زانى، پادشاه دروغگو و فقير متكبر
است، هر كس با من دعوى كند يعنى تكبر و قدرت نمائى كند او را عذاب   كبر چادر من

باليد و مباهات  اش مى شخصى در جامه«ايد: فرم مى صرسول اكرم). . (مسلم»خواهم داد
رفت، خداوند ناگهانى او را در زمين فرو برد،  كرد، موها را شانه كرده با غرور راه مى مى

 . (متفق عليه).»رود او تا روز قيامت همچنان در زمين فرو مى
 :مظاهر بارز فروتنى بشرح زير هستند

وه كند متكبر است و اگر عكس اگر كسى سعى دارد از هم مثالن خود بيشتر جل -1
آن عمل كند، يعنى هم سن و ساالن خود را از خود جلوتر قرار دهد، فروتن و متواضع 

 است.
هاى او  كند يا كفش شود و جاى خالى مى كسى كه براى احترام دانشمندى بلند مى -2

 كند، متواضع و فروتن است. كند و يا او را تا درب منزل بدرقه مى را مرتب مى
كند، به نرمى با آنها  روئى استقبال مى افراد عادى را با چهره خندان و گشادهاگر  -3

كند و خود را از  پذيرد، براى برآوردن نيازشان تالش مى كند، دعوت آنها را مى گفتگو مى
 داند، فروتن است. آنها بهتر نمى

و  رود، اند، مى اگر براى زيارت ديگران كه در فضل و كرم از او كمتر يا مساوى -4
كند، فروتن  كند و براى بر آوردن نياز او تالش مى همراه با وى كاالهايش را حمل مى

 است.
پذيرد،  نشيند و دعوت آنان را مى ، مساكين، بيماران و آفت زدگان مىءاگر با فقرا -5

 رود، فروتن است. خورد و با آنان راه مى همراه با آنان مى
خرامد، پس متواضع و  ه رفتن نمىنوشد و در را خورد، مى اگر بدون اسراف مى -6

 فرو تن است.
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  :هاى واالئى از فروتنى نمونه
مروى است كه براى عمربن عبدالعزيز مهمانى آمد، نزديك بود كه چراغ خاموش  -1

شود. مهمان اجازه خواست تا بلند شده چراغ را درست كند، يعنى در آن روغن بريزد، 
انسان است اينكه از مهمانش خدمت  عمربن عبدالعزيز فرمود: منافى شأن و كرامت

كنم؟ عمربن عبدالعزيز گفت: او تازه خواب  بگيرد، مهمان گفت: پس خادم را بيدار مى
رفته است بيدارش نكن، خودش بلند شد، چراغ را روغن كرد. مهمان گفت: اميرالمؤمنين! 

مر) وقتى من رفتم چراغ را روغن كردم (عتو خودت بلند شدى؟ در جواب گفت: آرى! 
هستم، هيچ چيزى از من كم نشده است، بهترين مردم كسى است  بودم، اكنون نيز (عمر)

 كه فروتن باشد.
در ايامى كه از جانب مروان خليفه و حاكم  مروى است كه حضرت ابوهريره -2
كرد، از هر مكان  گشت و كوله بارى هيزم را حمل مى بود، از بازار به خانه بر مى  مدينه

كرد: راه را براى امير باز كنيد، راه را براى امير باز كنيد كه  شد اعالم مى ىشلوغى كه رد م
 هيزم بر دوش دارد.

در دوران خالفتش، روزى ديده شد كه در دست  حضرت عمربن خطاب -3
 كرد. راستش شالق است و با دست چپ گوشت را حمل مى

اى  هها را در پارچ مقدارى گوشت خريد و آن روايت است كه: حضرت على -4
پدر  پيچيد. باو گفته شد، اى اميرالمؤمنين اجازه بده براى شما حمل كنيم؟ فرمود: خير،

 تر است كه گوشت را خودش حمل كند. فرزندان شايسته
گويد: اگر كنيزى از كنيزان مدينه دست رسول اللّه  مى  حضرت انس بن مالك -5
 ).بخارى( رفت. ، مىخواست، ببرد گرفت و براى رفع مشكلش به هر جا كه مى را مى
گويد: از حضرت ابى سعيد خدرى سوال كردم، شما در مورد  ابوسلمه مى -6
فرماييد؟ فرمود: اى برادر!  هاى جديد و مدرن، لباس، غذا، سوارى و غيره چه مى شيوه

بخور براى خشنودى خداوند، بنوش براى خشنودى خداوند و بپوش براى خشنودى 
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در خوردن نوشيدن و پوشيدن داخل شود، بدان كه  خداوند، هرگاه عنصر غرور، ريا،
در خانه  صات انجام بده كه رسول اكرم معصيت است، و همان خدمات را در خانه

زد، گوسفند  كرد، خانه را جارو مى داد، شتر را قيد مى داد. حيوانات را علف مى انجام مى
خورد، در  با خادم غذا مىزد، همراه  زد، لباس را پيوند مى دوشيد، كفش را پنبه مى را مى

كرد واز بازار لوازم روزمره را  شد، او را كمك مى آرد كردن گندم، اگر خادم خسته مى
كرد از اينكه كاالى خريد شده را در دست  كرد و شرم و حيا او را منع نمى خريد مى

ند با ثروتم صبگيرد، يا آن را در گوشه چادر خود ببندد و به خانه بر گردد، رسول اكرم
سفيد، غالم و آزاده كرد به بزرگ و كوچك، سياه و  كرد و سعى مى و فقير مصافحه مى

 سالم كند.

 هاى زشت و ناپسند خصلت:  فصل دوازدهم

 ظلم: -1
پذيرد، از انسان مؤمن و مسلمان در حق احدى  نه ستم را مى كند و مسلمان نه ستم مى

با تمام انواع خود در پرتو قرآن و  پذيرد زيرا ستم شود و از كسى ستم را نمى ستم نمى
 سنت حرام است.

ونَ �نظۡ  َوَ�  لِمنونَ َ�ظۡ  َ� ﴿فرمايد:  خداوند مى كنيد و نه ستم  نه ستم مى« .]279: ة[البقر ﴾لَمن

مۡ  لِمَ�ظۡ  َوَمن﴿فرمايد:  و مى، »پذيريد را مى بِ�ٗ  اَعَذابٗ  هن ننِذقۡ  ّمَِ�ن هر كس « .]19[الفرقان:  ﴾�َُ

در حديث قدسى  صو رسول اكرم، »ند او را به عذابى بزرگ مبتال خواهم كرداز شما ستم ك
فرمايد: اى بندگانم، من ستم را بر خود حرام كردم و آن را در ميان  خداوند مى«فرمود: 

الظَ َ «فرمايد:  و مى). ، (مسلم»ام، پس برهمديگر ستم نكنيد شما نيز حرام قرار داده �ّقُقو� �َمل

الظ َ  َّ �َمل الميٌت ضَوَم �ََق،يَنةَ  فإ موجب گرفتارى و   از ستم بپرهيزيد، زيرا ستم روز قيامت« »َُ
 (مسلم). .»هاى زيادى خواهد شد تاريكى

َ «فرمايد:  و مى ّظَض�ظ َل َن ظ َمىظَ    ّوقَُه � ََ   
ِظ َّ َد َظ وجب   هر كس باندازه يك »ن  َال  قَ
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ببرد، خداوند يك وجب از هفت  ستم كند، يعنى يك وجب از زمين كسى را به ناحق

 لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿اين آيه را قرائت فرمود:  صاكرم دهد، بعد رسول زمين را بر گردن او قرار مى
خۡ 

َ
ََِّك  ذن أ ََ  ٓ َخذَ  َِِذا

َ
َرىٰ لۡ ٱ أ ۚ َ�ٰ  َوِ�َ  قن خۡ  ِِنّ  لَِمٌة

َ
مٞ  ۥٓ َذهن أ َِ

َ
آرى! چنين « .]102[هود:  ﴾١ َشِدَدٌ  أ

ها را در حال ستم مؤاخذه كند، همانا  تو، هرگاه اهل قريه است گرفت و مؤاخذه پروردگار

 (متفق عليه). .»مؤاخذه او بسيار سخت است
از دعاى بد، ستمديدگان بپرهيزيد، زيرا در ميان دعاى «فرمايد:  مى صو رسول اكرم

 ».ستمديده و خداوند، مانع و حجابى وجود ندارد
  :اقسام سه گانه ظلم

  ارشستم بنده در حق پرودگ -1

ٰ لۡ ٱوَ ﴿فرمايد:  و منكر شود، خداوند مى يعنى اينكه بنده كافر ونَ َ� من  فِرن ٰ ٱ هن َّ ونَ ل  ﴾لِمن
با   ستم درحق پروردگار اين است كه بنده، »اند ستمكاران واقعى كافران« .]254: ة[البقر

 ِِنّ ﴿فرمايد:  ا انجام دهد، خداوند مىخداى خود شريك گيرد، و عبادت را براى غير خد
ۡ ٱ لۡ  كَ لّ�ِ  .»همانا شرك ستم بسيار بزرگى است«. ]13[لقمان:  ﴾َعِظيمٞ  مٌ لَظن

  اللّه ستم بنده در حق غير -2
يعنى در حق ساير بندگان و موجودات، باين معنى كه در اعراض، ابدان و اموال بدون 

ََ ُ َن ظ َننَتظ عَ «فرمايد:  مى صدليل آنان را مورد اذيت و آزار قرار دهد. رسول اكرم َظ
َال  ََ ََ َدضََيّ  و ُُ َظ َال ضَ َم قىظَل   َ فَالظ،َتََكالّالظُه َنَظُه �لَوظ َظ َن ظ َشظ  

َ
َل،هَ َن ظ َعَِضَه  

َ
الَمٌة َ َنمظ

َِ َن ظ  َل
ُ
ََيٌت   ََ ُ َد

َ
ُُ ظ َ َظ سَ ظ ضَ ِ ََ الَمَتَهَ  َّ َنمظ

َظ َِ َنَظُه بََق َل
ُ
ٌََح   ي ََ ُ َ�َمٌل 

َ
َ ََ َظ َن ّظَمٌ ن ال َد

يَدَىَه فَُكَمَل َعالَ،هَ َمىَِّي ََ هر كس در حق برادرش ستمى را مرتكب شده «(بخاري).  »َت 
است، مثال آبرويش را در خطر انداخته يا ضرر ديگرى را به او رسانده است، بايد امروز از او 
حاللى بخواهد، قبل از رسيدن روزى كه دينار و درهم در آن به كار نخواهد آمد، اگر ستم كار 

هاى او گرفته به ستمديده داده  ايتسه و نيكى دارد، بقدر ستمى كه مرتكب شده از نيكىاعمال ش
شوند. يعنى ستمگر  هاى ستمديده به حساب او آورده مى شود. اگر ستمگر نيكى ندارد. بدى مى
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هر كس حق برادر مسلمانش را با «: فرمايد و مى. »رود هاى ستمديده به دوزخ مى با بدى
باشد. شخصى  احب كند، آتش دوزخ بر او واجب و بهشت حرام مىسوگند دروغين تص

چه اندك باشد؟ فرمود: اگر چه به اندازه يك چوب مسواك پرسيد، حق مسلمان اگر
مؤمن همواره در وسعت و فراخى كه دين بوجود آورده «فرمايد:  ، (مسلم). و مى»باشد

همه «فرمايد:  لم). و مى. (مس»كند تا زمانى كه مرتكب خون ناحق نشده است زندگى مى
 چيز مسلمان بر مسلمان حرام و محترم است؛ خون، مال، آبروى و....  (بخاري).

 ستم بنده در حق خود -3
باين معنى است كه خودش را با گناهان و خطاها آلوده كند، از خدا و رسول او 

ونَا َوَما﴿فرمايد:  افرمانى كند، خداوند مىن ْ َ�ننوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  َظلَمن مۡ  ا هن ََ نفن
َ
ونَ َ�ظۡ  أ [األعراف:  ﴾لِمن

شود، در  كسى كه مرتكب گناه كبيره مى »بر ما ستم نكردند لكن بر خود ستم كردند« .]160
واقع بر خود ستم كرده است، زيرا كه خويشتن را براى عذاب الهى عرضه داشته است، 

 گيرد. هاى او قرار مى بدين ترتيب او شايسته لعنت خدا و دورى از رحمت

  :ب) حسادت
و تا زمانى كه مسلمان در صدد خير و نفع همگان باشد و ديگران رابر خود مقدم 

 تواند حسد بورزد، زيرا حسد با خيرخواهى و ايثار منافات دارد. بدارد، نمى
داند زيرا حسد در واقع نوعى  مسلمان از حسد متنفر است و حسد را ملعون مى

مۡ ﴿فرمايد:  باشد، خداوند مى وند مىخدا گيرى و اعتراض نسبت به تقسيم خورده
َ
 أ

ونَ َ�ۡ  دن ٰ  �ّاَس ٱ َن َ�َ  ٓ ٰ  َما من َءاتَٮ ن ٱ هن بريد در  آيا بر مردم حسد مى« .]54[النساء:  ﴾ۦلِهِ فَۡض  ِمن َّ

در جاى ديگرى ؟ »برابر آنچه كه خداوند از فضل و كرم خود به آنان عنايت فرموده است

مۡ ﴿فرمايد:  مى هن
َ
من َ�قۡ  أ ََِّكۚ  َت ََۡ�َ  ونَ َِ مۡ  نن َ�ۡ  ََ ََ مبَيۡ  ََاقَ مۡ  ََهن َتهن ََ ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ّمعِي َۡ ٱ ة �ّ ۚ َََ�عۡ  َيا  ََاَو

مۡ َ�عۡ  َ�ٰ  ٖض َ�عۡ  َق فَوۡ  َضهن ََ ذَ  ٖت َد َِ َّت ِ مَ�عۡ  َّ هن َۡ  اٗض َ�عۡ  ضن آيا آنان رحمت « .]32[الزخرف:  ﴾ارِ�ّٗ ِن
ايم. و در  را در زندگى دنيا بين آنان تقسيم كردهكنند؟ ما زيستمايه آنان  پروردگارت را تقسيم مى
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ايم تا برخى از آنان برخى ديگر را به خدمت  مرتبت برخى از آنان را بر برخى ديگر برتر گردانده
 .»گيرد

  :حسد بر دو قسم است

هايى كه خداوند به كسى داده است، مانند، مال، علم، عزت  : اينكه آنچه از نعمتاول 
ها را در دل و مغز خود پرورانده  و غيره حاسد آرزوى زوال اين نعمتو كرامت و قدرت 

 ها به خود او داده شود. كند كه اين نعمت و تمنا مى
كند بدون اينكه حصول آنها  ها را مى : كه بدتر از آنست، اينكه آرزوى زوال نعمتدوم

ايى  كه به ه يابى به نعمت را براى خود خواستار شود. غبطه يعنى آرزوى حصول و دست
بنابراين غبطه با حسد فرق دارد  .ديگران داده شده است بدون آرزوى حرمان ديگران

فرمايد: حسد جايز نيست  مى صاكرم  حتى در برخى موارد مطلوب است. چنانكه رسول
يكى اينكه شخصى كه خداوند باو مال داده و مالش را در راه خدا انفاق  ،بجز در دو مورد

است و او به وسيله علم خود  داوند باو علم و معرفت قرآن دادهكه خكند، دوم كسى  مى
آموزد. غبطه كردن به حال اين دو  كند يا اينكه آن را به ديگران مى ميان مردم قضاوت مى

باشد. منظور از  شخص مانعى ندارد و حسد كه در اين حديث آمده است بمعنى غبطه مى
 است. صللّه  م قرآن و سنت رسولحكمة كه در اين حديث آمده است، همان عل

مۡ ﴿فرمايد:  باشند. خداوند مى ام مىهر دو نوع حسد قطعا حر
َ
ونَ َ�ۡ  أ دن ٰ  �ّاَس ٱ َن َ�َ  ٓ  َما

 ٰ من َءاتَٮ ن ٱ هن آيا با مردم بر آنچه كه خداوند از فضل خويش به آنان « .]54[النساء:  ﴾ۦلِهِ فَۡض  ِمن َّ

 .»ورزند؟ داده است، حسد مى

دٗ ﴿يد: فرما و مى ََ هِم ِعَدِ  ّمِنۡ  اَح َِ نفن
َ
از روى حسدى كه ريشه در « .]109: ة[البقر ﴾أ

 .»جانهايشان داشت

ِ  َوِمن﴿فرمايد:  و مى دٍ  َ�ّ ِِ دَ  ِِذَا َحا ََ از شرّ رشكور چون رشك و « .]5[الفلق:  ﴾٥ َح

 نكوهش خداوند متعال از اين خصلت دال بر حرام بودن آن است. رسول .»ورزد
فرمايد: بغض نكنيد، حسد نكنيد، از همديگر قهر نباشيد و اى بندگان خدا  مى صاكرم 
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برادروار زندگى كنيد، براى مسلمان جايز نيست كه بيش از سه روز با برادر مسلمانش 
ها را همانطور كه آتش هيزم و  فرمايد: از حسد پرهيز كنيد زيرا حسد نيكى قهر كند. و مى

 برد. ين مىسوزاند از ب هاى خشك را مى علف
كند و آن را از خود  اگر تصور حسد در ذهن مسلمان خطور كند، با آن مقابله مى

دهد كه حسد بر او چيره گردد و به موجب آن عمل شود يا سخنى  زدايد و اجازه نمى مى

ةَ إال «گويد:  گفته شود. اگر چيزى را بپسندد و از آن خوشحال شود، مى وَّ ال حول وال قُ

 .»باهللاّ

  :يبج) فر
داند و با اين حس  ها مى مسلمان به تبعيت از فرمان خداوند، خود را خيرخواه انسان

دهد، خيانت روا  دهد. بنابراين كسى را فريب نمى اش ادامه مى خيرخواهى به زندگى
اند،  ها نكوهيده كند، زيرا همه اين خصلت دارد و با كسى بدعهدى و خلف وعده نمى نمى

من كه برگرفته كى نفس مؤتواند اخالق مسلمان باشد. زيرا پا نمىچيزهاى نكوهيده و بد 
 ها منافات دارد. از ايمان و اعمال نيكوى او است با اين گونه خصلت

 :باشند كارى بشرح زير مى هاى فريب جلوه
كار زشت و بد براى برادر مسلمان زيبا جلوه داده شود تا او گرفتار بدى و فساد  -1
 گردد.
 زيبا معرفى شود ولى باطن و نقص و عيوب آن كتمان شود. ظاهر و صورت كاال -2
بمنظور فريب دادن برادر مسلمان، خالف آنچه كه در نيت و باطن است، ظاهر  -3

 كرده شود.
با سخن چينى، مال، فرزند، عيال، دوست و خادم، برادر مسلمان عليه او شورانيده  -4
 شود.
ان بندد و بعدا عهدشكنى در حفاظت نفس و مال و كتمان سرّ با وى عهد و پيم -5
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 نمايد.
مسلمان در اجتناب از فريب كارى، بد عهدى و خيانت خود را مطيع حكم خداوند 

حرام قرار  صداند. زيرا اين هر سه خصلت در پرتو كالم خداوند و سنت رسول اللّه مى

َِنَ ٱوَ ﴿فرمايد:  اند، خداوند مى اده شدهد ۡ ٱ ذنونَ َنؤۡ  َّ ؤۡ ل ۡ ٱوَ  مَِِ�َ من ؤۡ ل ْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ  ِت ِمَ�ٰ من بنوا ََ  تَ
ْ حۡ ٱ َ�َقدِ  َٗ  امٗ �ثۡ  اَٗ َ�ٰ �نهۡ  تََملنوا   آنان كه زنان و مردان مسلمان و مؤمن« .]58[األحزاب:  ﴾٥ اّمبِي

و . »اند دهند، همانا مرتكب بهتان و گناه عظيم شده را بدون دليل مورد اذيت و آزار قرار مى

ثن  ََّمافَِِ  نَّ�َث  َ�َمن﴿فرمايد:  مى ٰ  َََكن هِ ََفۡ  َ�َ هر كس نقض عهد كند، « .]10[الفتح:  ﴾ۦَِ

ۡ ٱ َ�ِيقن  َوَ� ﴿فرمايد:  و مى، »شود ضرر آن متوجه خود او مى ّيِئن ٱ رن َمكۡ ل َّ هۡ  ِِّ�  ل
َ
[فاطر:  ﴾ۦلِهِ بِأ

ن  ل،َ «فرمايد:  مى صرسول اكرم. »گردد ضرر حيله و مكر بد به مكار بر مى« .]43
هر كس، همسر، خادم، غالم كسى را عليه او بشوراند و كارى كند كه ميان آنها « »فالىَ نَي

فرمايد: چهار خصلت اينطورند كه  و مى. »دشمنى و عداوت پيدا شود، از ما مسلمانان نيست
در هر شخص يافته شوند، او به تمام معنى منافق است و اگر در شخصى يك خصلت از 

د. آن چهار نفاق وجود دارد، مگر اينكه آن را ترك كن آنها ديده شود، در او يك عالمت
 خصلت از اين قراراند:

ناسزاگوئى در  -4وعده خالفى،  -3دروغ در سخن.  -2خيانت در امانت.  -1
اى  روزى از كنار توده غله صدر حديثى آمده است: رسول اكرم ).متفق عليه( خصومت.

خيس شد. از مالك گندم پرسيد، اين عبور نمود، دست مبارك را داخل آنها برد، دستش 
 صاند. رسول اكرم ترى از كجا است؟ مالك گفت: در اثر بارندگى آنها خيس شده

هاى خيس شده را چرا باال نگذاشتى تا مردم آنها را ببينند؟ و فرمود: هر كس  فرمود: گندم
 ).مسلم( ما را فريب دهد از ما نيست.
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 :د) رياء
زيرا ريا نوعى شرك و نفاق است. و خصلت رياء و نفاق كند.  مسلمان رياكارى نمى

شود.  منافى با ايمان و توحيد است. بنابراين مسلمان در هيچ شرايطى منافق و رياكار نمى
براى متنفر بودن مسلمان از اين خصلت بد، همين قدر كافى است كه خدا و رسولش او 

ران را تهديد كرده و وند رياء كااين دو خصلت (رياء و نفاق) را دوست ندارند، زيرا خدا

َصّلِ�َ ّلِلۡ  لٞ فََو�ۡ ﴿فرمايد:  مى َِنَ ٱ ٤ من مۡ  َّ ونَ  َصَ�تِِهمۡ  َعن هن اهن َِنَ ٱ ٥ َِ مۡ  َّ ٓ  هن  ٦ ءنونَ َنَرا
ۡ ٱ ََعنونَ َوَ�مۡ  ونَ ل سستى  شان  نابودى است براى كسانى كه در نمازهاى« .]7-4[الماعون:  ﴾٧ َماعن

كنند و از دادن كاالهاى خوددارى  انى هستند كه ريا كارى مىكنند، آنان كس و غفلت مى

ََك «در اين خصوص نقل شده است:  صو از رسول اكرم. »كنند مى َظ َ  ًِ َن ظ َعَمَل َ�َم
ََ،َيَ  َ� ظ �سّشظكَ 

ْظ َ َ� �َظ َظ نَي  َ
َ
 ََ   ٌٌَِ

نَي َ�َظُه بَ
َ
 ََ ُ ُكلُه 

َ
ٌَ َيُ َو َ

ِظ ََ هر كس «(مسلم).  »َي،َه 
عملى انجام دهد و ديگرى را در آن شريك گرداند، پس من از آن عمل بيزارم و من از تمام 

َن ظ َمّمَ  َمّمَ  «فرمايد:  و مى ،»تر و بى نيازتر هستم شريكان مستغنى ََ ُ بََهَ  َّ ضَي �
َ
 َّ ضَي 

َ
 َّ َن ظ 

ُ بَهَ  َّ ، خداوند نيز پاداش هر كس براى نشان دادن به ديگران عمل كند(مسند البزار).  »�
تواند از پاداش عملش بهره ببرد و هر  دهد به نحوى كه او نمى آن عمل را باو نشان مى

كس براى كسب شهرت و شنواندن به ديرگان عملى را انجام دهد، خداوند نيز پاداش آن 

وََى «فرمايد:  و در حديثى مى دهد. دارد ولى آن را به عامل نمى را اعالم مى لظ
َ
  َّ َني الَ

 ُِ َْ َظ
َ
ُ  �سّشظُك �َ ُُ َليُى َعالَ،ظ

َ
َ�يُ  َ�ُقوُل »   ِّ ! قَيَله �س َ َّ َُّموَل � ُِ ضَي  َْ َظ

َ
َني �سّشظُك �َ ََ قَيسُو�ه 

 ُ َّ �  ُل � َِ  ََ َ ُ� َِ ضَ  ُكَظتُ ظ تُ َ
ّ
ِ� 

َ
َمىُو� الَل

َميسََ  ظ �ذظ �ظ
َ
ُِ بَأ َّي َق،َيَنَةه الََذ� ُجَزَى �

ظ
َم �َ �ظ،َي سَُ  ظ ضَوظ

ُم ظ َجَز� ً  ََ ََ َعَظ َ َُ َ
َ
َ� َملظ ت ُِ كه از آن بيم دارم،   بدترين چيزى«(احمد و طبراني).  »فَي�ظُم

خداوند روز  »رياء«شرك كوچك است، سوال شد يا رسول اللّه، شرك كوچك چيست؟ فرمود: 
كه شما گويد: برويد پيش كسانى  دهد، به ريا كاران مى قيامت وقتى به بندگانش پاداش مى

 .»دهند تان را براى نشان دادن به آنان، انجام داده بوديد، ببينيد به شما چه پاداشى مى اعمال
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البته اصل رياء اين است كه هدف بندگان از عبادت خدا نيك نامى و كسب منزلت و 
 هاى مردم باشد. بزرگى در دل

 :مظاهر رياء
فزايد و اگر ا ند بر آن مىخن گويند و تحسين كنگاه مردم در مورد عبادت او سهر -1

 كنند آنرا كم كند يا رها نمايد. چيزى نگويند يا انتقاد
كند و در خلوت و تنهائى همراه با  در انظار مردم با نشاط و حوصله عبادت مى -2

 دهد. سستى و كسالت عبادتش را انجام مى
 رد.ك دهد كه اگر آنها نبودند آن مقدار را صدقه نمى اى مى در انظار مردم صدقه -3
دهد يا  در عمل به حق و گفتن حرف حق بجز خدا ديگران را نيز مالك قرار مى -4

 باشند. گيرد، تنها مردم، مورد نظر او مى اينكه بطور كلى خدا را در نظر نمى

  ) غرور و خودپسندى:ه
دارد و سعى دارد كه در هيچ  مسلمان خود را از غرور و خودپسندى بر حذرمى

در خود ايجاد نكند، زيرا اين دو خصلت بزرگترين مانع براى ها را  شرايطى اين خصلت
باشند.  ترين عوامل نابودى در حال و آينده مى آيندو از بزرگ رسيدن به تكامل بحساب مى

اند، چقدر  ها كه در اثر غرور و خودپسندى به زحمت و عذاب تبديل شده چه بسا نعمت
اند، پس  ضعف و ناتوانى تبديل شده ها بودند كه در اثر اين دو خصلت به قوت و توان

كردن و از بين بردن انسان نقش بسزايى   درمان و براى معذب اين دو خصلت درد بى
هراسد. و  دارد. و از آنها مى دارند. روى اين حساب مسلمان خود را از آن برحذر مى

د آنها را حرام دانسته و اجتناب از آنها را مور صبهمين خاطر كتاب خدا و رسولش

من وََغّرتۡ ﴿فرمايد:  اند. خداوند مى ار دادهتاكيد قر  ٱ �ن
َ
ٰ  َماِ�ّ ۡ� َّ ٓ  َح ُۡ  ءَ َجا

َ
ِ ٱ رن أ م َّ ِ  وََغرّ�ن ِ ٱب َّ 

َن لۡ ٱ و آرزوها شما را فريب داد تا اينكه عذاب خدا آمد در حالى كه دنيا شما « .]14[الحديد:  ﴾َغرن

ٰ ﴿يد: فرما و مى، »را نسبت به خداوند فريب داده بود ّ�َهاََ
َ
ََِّك  َغّركَ  َما نن �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ �  بَِر
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 .»فريب داده است  اى انسان چه چيزى تو را نسبت به پروردگارت« .]6[اإلنفطار:  ﴾٦َكرِ�مِ لۡ ٱ

ۡم ﴿فرمايد:  و مى ۡعَجَبۡت�ن
َ
ََۡ�ٍ ِِۡذ أ ۡم َشۡ� َوَ�ۡوَم حن ۡم فَلَۡم �نۡغِن َعَ�ن تن�ن َ�ۡ . ]25: التوبة[ ﴾ا ٔٗ َُ

و  .»شما در غزوه حنين شما را فريب داد. هيچ سودى اين كثرت بحال شما نداشتكثرت «

ِظَ  «فرمايد:  مى صاكرم رسول ظَم يُا �س َِ َِعظ ََ  َ ٌ
َََمًوى ُنّتىَ  َ ٌُ ح  ُنَطي َُ ٌت فَ ََ َال ٌُ ُز ظ َُِ

هَ  ََ ِظ اند: بخلى كه از آن پيروى  سه خصلت نابودكننده« ).طبرانى و غيره و هوضعيف( »بَ

هر گاه ديديد كه «: فرمايد و مى. »هاى نفسانى كه بدان عمل شود و خودپسندى خواسته شود.
. (ابو داود و ترمذى). و »اين سه خصلت در يك جامعه وجود دارند، مواظب خود باشيد

انسان باهوش كسى است كه نفسش را تابع خود قرار دهد و براى بعد از «فرمايد:  مى
هاى نفسانى خود قرار داده  كه خودش را تابع خواسته موت عمل كند و نادان كسى است

 . (بخاري).»جا كند و از خدا توقع بى
  :هاى از غرور و خودپسندى نمونه

ابليس ملعون دچار غرور و خودپسندى شد و بدليل نژاد خود، خود را فريب داد  -1
ور او را از وال، خداوند در اثر غر و گفت: پروردگارا مرا از آتش آفريدى و آدم را از گل

 رحمت خود محروم كرد.

ْ ﴿بدنى كه داشت، فريب خورد و گفت: قوم عاد بدليل قدرت  -2 نوا َشدّ  َمنۡ  َوقَال
َ
َّا أ  ِم

خداوند در اثر غرور، در دنيا و  .»چه كسانى از ما توان بيشترى دارند« .]15[فصلت:  ﴾قنّوةً 
 آخرت آنان را ذليل و رسوا كرد.

، گفت: امشب با »إن شاء اهللاّ«و بدون كلمه،  ، فراموش نمودبارى سليمان -3

اى  شوم و هر كدام، مجاهدى به دنيا بيايد. خداوند او را از اراده تمام همسرانم همبستر مى
 كه كرده بود محروم ساخت.

در غزوه حنين دچار غرور و خود پسندى  صاصحاب و ياران رسول اكرم -4
شويم! در  روز ديگر، مغلوب دشمن نمىشدند و به كثرت تعداد خود باليدند و گفتند: ام
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نتيجه با شكست بسيار تلخى مواجه شدند، حتى زمين وسيع و عريض خدا براى آنان 
 تنگ شد و از ميدان معركه فرار كردند.

 :مظاهر غرور
خورد،  غرور در علم: گاه وقتى انسان از اينكه عالم و دانشمندى است، فريب مى -1

تر دنبال علم نرود و استفاده از ديگران را ترك كند، شود كه او بيش اين تصور موجب مى
را تحقير كند و آنان را كوچك شمارد، كه براى نابودى  ءشود، كه ديگر علما يا موجب مى

 انسان همين تصور كافى است.
غرور در مال: گاه وقتى انسان بدليل كثرت مال و فراوانى امكانات فريب  -2

پندارد و از  ر برابر ديگران خود را برتر مىكند، د خورد، اسراف و ويلخرجى مى مى
 شود. زند و در نتيجه نابود مى پذيرفتن حرف حق سر، باز مى

غرور در قوت و طاقت: گاه وقتى انسان بدليل قدرت و طاقتى كه دارد فريب  -3
 رود. زند، و در نتيجه از بين مى خورد، دست به ستم و تجاوز مى مى

خورد و به نژاد  ن بخاطر شرف خود فريب مىغرور در شرف جاه: گاه وقتى انسا -4
كند و  نشينى مى ها عقب بدست آوردن مكارم و خوبى بالد و از تحصيل و و اصل خود مى
شوند كه عقب بيفتد  دهد، اعمال او موجب مى ها ضعف و سستى نشان مى از طلب زيبائى
 شود. ورد مىتواند او را جلو بيندازد، در جامعه حقير و كوچك و خ آنگاه نژاد نمى

خورد، اين فريب  غرور در عبادت: گاه وقتى انسان فريب اعمال و طاعتش را مى -5
شود كه او در برابر پروردگار بنازد و در برابر منعم خود اظهار منت و  خوردگى باعث مى

رود و نابود  احسان كند، در نتيجه تمام اعمالش بهدر رفته و در اثر فريب از بين مى
 گردد. مى

 :راهكار
جوئى و مداواى اينگونه بيماريها، ذكر و ياد خداوند است بنابراين انسان بايد  چاره

ف كه خداوند به او بخود بقبوالند كه آنچه از علم، مال، ثروت، قدرت، مقام و شر
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تواند همه آنها را فردا از وى بگيرد، و اينكه عبادت و بندگى  است، در يك لحظه مى داده
كند، خداوند مصدر هر فضل  با اندك نعمتهاى خداوند برابرى نمىهر چند كه زياد باشد 

فرمايد: هيچ كس بوسيله اعمال خود نجات  مى صو بخشندگى و خير است، رسول اكرم
هاى  كند. سؤال شد، شما نيز يا رسول اللّه؟ فرمود: من نيز، مگر اينكه رحمت پيدا نمى

 ).بخارى( خداوند شامل حالم گردد.

  :نبلىو) ناتوانى و ت
شود، بلكه همواره هوشيار و بانشاط است،  مسلمان عاجز و درمانده و سست نمى

وم و مهاى مذ كند و آرزو دارد، زيرا ناتوانى و كسالت و تنبلى خصلت عمل مى
ها پناه خواسته است. در اغلب  از اينگونه خصلت صاى هستند. رسول اكرم نكوهيده

َ ��«كرد:  اوقات آن حضرت چنين دعا مى
ُبظ
ظ
ْ�ََ َل  ََ َك

ظ
َ�ََ َز  ِظ َِ

ظ
ََ َنَ  �َ

 ال   ُعوُذ بَ
َل  ُهظ ََ�يظ َم  َِ ظَ  �س پروردگارا! من از  ناتوان، تنبلى، بزدلى، پيرى و بخل به تو پناه «). (متفق عليه »ََ

درباره عمل و آرزوى سودمند تاكيد فرموده و چنين  صهمچنين رسول اكرم. »آورم مى

َ «كرد:  دعا مى ََ َِ ظ  َِ َقُقلظ سَوظ �دظ ٌ  فَ ََ َشظ يبَ ََ
َ
َظ   َِ ََ  

زظ َِ ِظ َال َق ََ  َ َّ َِ ظ بَي تَ ََ�مظ  ََ ُِ َِ  َني َ�َظ
 ََ ،ظَطي َّ تَُح َ�َمَل �س ِظ َّ سَوظ َق َل فَإَ

َِ َني َديَ  َي ََ  َ َّ � ُّ ََ  قَ
َُ ظ قُلظ

ََ ََ  .� َِ �َ ََ  � َِ ََ َك الظُت َن َِ ّ  َي
َ
َ« 

مفيد است، از خداوند كمك طلب كن و ناتوانى نشان نده  بخواه آنچه را كه برايت«(مسلم). 
شد بلكه بگو: تقدير الهى چنين  كردم، چنان مى هرگاه به آفتى گرفتار شدى، نگو اگر چنين مى

شيطان را باز  دروازه اعمال »اگر«زيرا كلمه بود و آنچه را كه خداوند خواسته بود، انجام داد. 
 .»كند مى

شود. چگونه ممكن است مسلمان  نده، بزدل و بخيل نمىپس مسلمان ناتوان، درما
انگارى كند و دنبال كارهاى مفيد نرود؟ حال آنكه او به نظام اسباب و قوانين حاكم  سهل

در جهان هستى ايمان دارد.؟ با توجه به دعوت خداوند بسوى مبادرت و مسابقت براى 
رود؟ خداوند  فيد نمىاى مدهد يا دنبال كاره رستگارى، چگونه مسلمان سستى نشان مى
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وٓ ﴿فرمايد:  مى ابِقن َِ ْ مۡ  ّمِن فَِر�ٖ َمغۡ  َِِ�ٰ  ا َِّ�ن َّةٍ  َّ َهاَعرۡ  وََج َعرۡ  َن ٓ ٱ ِض َُ َما َّ  ٱوَ  ءِ ل
َ
 .]21[الحديد:  ﴾ِض �ۡ�

به انجام اعمالى كه موجب مغفرت هستند و براى رسيدن به بهشت كه طول و عرض آن مانند «
فرمايد:  و امر مى. »، بشتابيد و از يكديگر سبقت گيريدطول و عرض زمين و آسمان است

﴿ َِ ٰ  َو ََافَِس فَلۡ  لَِك َ� ۡ ٱ َيتَ تََ�ٰ ل ونَ من َن در اين ميدان بايد با همديگر رقابت « .]29[المطففين:  ﴾فِ

با علم و يقين به قضا و قدر الهى و با اذعان به اينكه آنچه باو رسيده است، ممكن . »كنند
و آنچه كه باو نرسيده است، ممكن نبود كه باو برسد، مسلمان نبود از وى خطا شود 

كند و از انجام عمل مفيد كوتاهى  دهد و عقب نشينى نمى هرگز بزدلى نشان نمى

ْ  َوَما﴿شنود،  او نداى غيبى قرآن را مى ورزد، حال آنكه نمى وا ُن َقّدِ م �ن �ن َِ نفن
َ
 َخۡ�ٖ  ّمِنۡ  ِ�

وهن  ِ ٱ ِعَدَ  َ�ِدن وَ  َّ َۡ  �َخۡ�ٗ  هن
َ
جۡ  َظمَ َوأ

َ
و هر اعمال خيرى را كه قبل از خود « .]20[المزمل:  ﴾�رٗ أ

 .»فرستيد آنرا نزد خداوند خواهيد يافت مى
  :مظاهر ناتوانى و تنبلى

رسد ولى شنونده بجاى اينكه اجابت كند، مشغول به كارى  صداى اذان بگوش مى -1
گذرد، در پايان بلند  ماز مىشود تا اينكه وقت ن ديگر، از قبيل خواب، سخن و غيره مى

 خواند. شود و نمازش را بدون جماعت مى مى
ها سپرى  ها، خيابان هاى خود را در كوچه، بازار پارك چندين ساعت وقت گرانب -2

داد. در انتظار او هستند كه  كند در حالى كه انبوهى از كارهاى مهم را بايد انجام مى مى
 بايد توسط وى انجام داده شوند.

هاى واهى، مانند، اينكه: سن من زياد است، يا من اهل اين كار نيستم يا  نهبه بها -3
گيرد، كارهاى مفيد، مانند، تحصيل علم، كشاورزى،  اينكه اين كار وقت زيادى را مى

ها سپرى شوند بدون اينكه  ها و هفته ساختن خانه و منزل و غيره را ترك كند، سالها، ماه
 براى آخرت، انجام داده باشد. كار مفيدى، چه براى دنيا و چه

فرصت انجام كارهاى خير از قبيل، اداء حج، يارى رساندن به آفت زده و... را  -4
بدون عذر از دست بدهد يا در ماه مبارك رمضان نتواند بوسيله شب زنده دارى از 
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هاى آن تقدير كند، يا اينكه والدين يا يكى از آنان زنده و در سن ناتوانى باشد و  شب
ند حق آنان كوتاهى كرده، به نياز آنان رسيدگى نكند و در حق آنان احسان و نيكى فرز

ننمايد، اين عدم توجه خواه بخاطر بى روحى و تنبلى باشد يا بخاطر تنگ چشمى و 
ترين  بخيلى و يا بخاطر معصيت و نافرمانى به هر حال بى توجهى به والدين از بزرگ

 د پناه بدهد.مظاهر بى روحى و تنبلى است. خداون
روحى و تنبلى به شهر و  ذلت و پستى زندگى كند و بدليل بىاينكه انسان با  -5

كشورى كه بتواند، به احكام دين و شريعت عمل كند و عزت و كرامت خود را حفظ 
 نمايد، هجرت نكند.

بارالها! ما را از بى روحى، تنبلى، بزدلى و بخيلى نجات ده و از هرگونه اخالق 

صىل«فايده رهايى بخش.  اعمال بى ناپسنديده و  .»اهللاّ عىل حممد وآله وأصحابه أمجعني وَ





 
 

 

 عبادات:  باب چهارم

 طهارت:  فصل اول
  و اين فصل مشتمل بر سه ماده است

  ماده اول: طهارت
  حكم طهارت: -1

ثابت است.  صطهارت امريست واجب كه وجوب آن از قرآن و سنت رسول اللّه

َتنمۡ  ن�﴿رمايد: ف خدواند مى َنبٗ  ُن ْ ٱفَ  اجن وا   هرگاه جنب شديد، طهارت« .]6: ة[المائد ﴾ّطّهرن

 و .»هايت را پاك كن اى پيامبر لباس« .]4[المدثر:  ﴾٤ َ�َطّهِرۡ  َوَُِيابََك ﴿فرمايد:  و مى »كنيد

َ ٱ ِِنّ ﴿فرمايد:  مى ِّب  َّ ٰ ٱ �ن ۡ ٱ َو�نِحّب  �ِ�َ �ّّ� َتَطّهِرِ�نَ ل خدواند توبه كنندگان «. ]222: ة[البقر ﴾من

تيُح «فرمايد:  مى صو رسول اكرم ».و كسانى را كه عالقمند طهارت هستند دوست دارد ِظ َن
 ُّ َِة �َّطُ و ُّ ّ  «و  »پاكى و طهارت كليد نماز است« »�س ُ و

ََ  َِ
َْ
ىَُل َالوٌة بَ  ُققظ

َ
هيچ « »ال

ُِ �ِض«و  »شود نمازى بغير طهارت پذيرفته نمى طهارت بخشش « (مسلم).  »ميَ�َط وّ َدطظ
 .»از ايمان است

 انواع طهارت: -2

 طهارت بر دو قسم است: طهارت ظاهرى و طهارت باطنى.
ها، اين  طهارت باطنى عبارت است از: پاك نگه داشتن نفس از آثار گناهان و نافرمانى

تن آيد، هم چنين پاك نگه داش طهارت بوسيله توبه راستين از ذنوب و معاصى بدست مى
هاى شرك، شك، حسد، كينه، خيانت فريب كارى، تكبر، خودپسندى، رياء  دل از آلودگى

باشند. اين طهارت بوسيله اخالص يقين،  و شهرت طلبى نيز از باب طهارت باطن مى
عالقه به خير، حلم، صداقت، فروتنى واراده خشنودى حضرت حق در هر نيت و هر 
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 عمل نيك بدست خواهد آمد.
عبارت است از: طهارت و پاكى از حدث و خبث. پس طهارت از خبث طهارت ظاهر 

بوسيله از بين بردن نجاست از بدن و لباس و مكان نماز گزار وبا استفاده از آب بدست 
 آيد. و طهارت حدث عبارت است از وضوء غسل و تيمم. مى

 كند؟ : طهارت بوسيله چه چيزى تحقق پيدا مى ماده دوم
شود كه  آب مطلق: آب مطلق به آبى گفته مى -1شود:  ق مىطهارت با دو چيز متحق

بر اصل و اساس خلقت و آفرينش خود باقى بماند، با ماده ديگر و جدايى پذير، آميخته 
نشده باشد. اين ماده خارجى خواه پاك باشد يا نجس. آب چاه آب چشمه، آب رودخانه، 

باشند  ىهاى آب مطلق م مونههاى ذوب شده، آب درياهاى شور، از ن آب نهرها، آب برف

نَزۡ�َ ﴿فرمايد:  زيرا خداوند مى
َ
ٓ ٱ ِمنَ  اَوأ َما َّ ٓ  ءِ ل َٗ  ءٗ َما و از آسمان آب پاك « .]48[الفرقان:  ﴾�َطهن

َظ « فرمايد: مى صو رسول اكرم، »كننده فرو فرستاديم
َ
َّبُُهَ    

َ ِّ َْ َظ َق  ال
ّ
ٌّ الال ُ و ََ ظَميُ   �س

 َِ نُُهَ بَََ َظ سَوظ
َ
ُمُهَ   ِظ ُُ َي،هَ ََ َُ ظ آب « ).ضعيف است ولى اصل صحيحى دارد (بيهقى. »يَمة  �َ

 .»نجاستى در آن نيفتد كه بو، طعم و رنگ آن متغيير شود  پاك كننده است بشرطيكه

قسمت باالئى و روى زمين است كه شامل  خاك پاك: منظور از (خاك پاك) -2

الَتظ «اند:  فرموده صرمباشد. زيرا رسول اك هاى درشت مى خاك، ريگ، سنگ و ريگ َِ ُج
 ً�َ َِ َظ َز ََ ُ وّ�ً  ََ  ُِ ّظ   زمين براى امت من مسجد و مايه طهارت« ).احمد و صحيحين( »َلَ �ََ

يعنى در هر جاى آن نماز خواندن جايز است و در صورت فقدان يا  ،»قرار داده شده است
وضو و غسل توان بجاى  عدم قدرت بر استفاده از آب، از خاك و سنگ روى زمين مى

 جنابت تيمم كرد.
خاك، سنگ و ريگ در صورت فقدان آب يا ناتوانى از بهره بردارى از آب پاك كننده 

ْ  فَلَمۡ ﴿فرمايد:  ست. خداوند مىا وا ٓ  َ�ِدن ْ  ءٗ َما وا   اگر آب« .]43[النساء:  ﴾اَطّيِبٗ  اَصعِيدٗ  َ�َتَيّممن
د روى زمين تيمم كنيد، و در يعنى با خاك و ساير موا »نيافتيد پس قصد خاك پاك كنيد
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َ َمَََ� فَإََذ� « حديث آمده است: ظَميَ  َعشظ ََ �س َظ سَ ظ َ�َ َِ ََ َالَ  
َظ ظُم ُّ �س ُ و ََ  ََ ََ �َّط،ّ ، َِ ُّ َّ �س الَ

تَهُ  ُه سََشَ َّ ظَميَ  فَالظ،َُم ََ �س همانا خاك پاك كننده مسلمان است و لو اينكه تا ده «(ترمذي).  »َََج

 و هنگامى كه عمرو بن عاص، »د، هرگاه آب را يافت با آن بدنش را بشويدسال آب را نياب
در شب بسيار سردى از ترس هالك شدن بجاى غسل جنابت، تيمم كرد، رسول 

 صاين عمل او را صحيح قرار داد و رد نفرمود. اين تأئيد از جانب رسول اكرم صاكرم
 (بخاري). باشد. دال بر صحت تيمم براى غسل جنابت مى

 : : نجاسات ماده سوم
نجاسات، جمع نجاست و عبارت است از: آنچه كه از دو راه خروجى انسان بيرون 

چنين، پيشاب و پساب هر حيوان وع، ادرار، مذى و ودى و منى و همشود، مانند، مدف مى
گوشت خون و قى (استفراغ) اگر به مقدار زياد باشد نيز از جمله نجاسات محسوب  حرام

م اجزاء حيوان خودمرده بجز پوست دباغت شده، نيز حكم نجاست را دارد، گردد. تما مى
 گردد.  البته پوست حيوان مرده بوسيله دباغت پاك مى

َِ «فرمايد:  مى صچون رسول اكرم  َ ََ َظ  َِ َيَق   هر پوستى كه«(مسلم).  »َضّمي الميا  ُدبَ

 .»گردد رنگ كرده شود پاك مى

 آداب قضاى حاجت:  فصل دوم
  ل مشتمل بر سه ماده استاين فص

ماده اول: در مورد مسائلى كه قبل از رفتن به توالت بايد رعايت كرده 

 شوند.
جايى در خلوت و بدور از انظار مردم بايد در نظر گرفته شود، در حديث آمده  -1

رفت كه از ديد  كرد. چنان دور مى هرگاه قصد قضاى حاجت مى صاست، رسول اكرم
 ).وداود و ترمذىاب( شد. مردم پنهان مى
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اى كه در آن ياد خدا، كلمات قرآن و الفاظ حديث نوشته شده  با خود نوشته -2
انگشترى خود  صاست، همراه داشته نباشد، زيرا در حديث آمده است كه: رسول اكرم

نقش شده بود، به هنگام رفتن به دستشويى بيرون  »حممد رسول اهللاّ« را كه بر روى آن

 ).ترمذى، صححه( آورد. مى

ََ َنَ  «موقع وارد شدن به بيت الخال اين دعا را بخواند:  -3 ُعوُذ بَ
َ
َو �� الّ    سَ  �

 َُ َىَيََ
ظ
ِ�َ َُ ُىُ

َ
 صو با پاى چپ وارد شود. در بخارى آمده است كه رسول اكرم »�ِ

 چنين كرده است.
ها را بلند نكند. هرگاه به زمين نزديك شود،  موقع نشستن، تا ننشسته لباس -4

ها را بلند كند تا كشف عورت نشود، زيرا ستر عورت از نظر شرع الزم و ضرورى  سلبا
 است.
 صبراى قضاى حاجت رو به قبله يا پشت به قبله نكند. زيرا رسول اكرم -5

 ).متفق عليه( فرمايد: براى قضاى حاجت رو به قبله يا پشت به قبله نكنيد. مى
تفاده مردم است، محل براى قضاى حاجت، در زير سايه درخت كه مورد اس -6

از «: فرمايد مى صدار ننشيند. زيرا رسول اكرم هاى ميوه عبور، نزديك آب و زير درخت
اى كه مورد  اند بپرهيزيد، از قضاى حاجت در وسط راه، در سايه سه چيز كه مستلزم لعنت

(حاكم بسند  »استفاده است، و نزديك آب كه محل ورود مردم و حيوانات است..
 ت.اس  دار، نهى شده در رواياتى ديگر، از قضاى حاجت زير درختان ميوهصحيح). و 

ّوَط «فرمايد:  مى صدر موقع قضاى حاجت حرف نزند. زيرا رسول اكرم -۷ َْ الَذ� َق
 َ َ َذس ََ ُقُت  َ َ�مظ َّ � َّ َُي. فَإَ

َّ  َ�تََك
َ
ال ََ يَدَىَه  ََ َ  َنَظُ َمي َ� ظ  ََ�َد َّ ُيل  ََ فَالظ،َتََو�

َِ ُِّج  »ََ �س
روند، بايد از يكديگر پنهان شوند و با هم حرف  هرگاه دو نفر براى قضاى حاجت مى«(احمد). 

 .»نزنند، زيرا چنين عملى باعث خشم خداوند است
ناگفته پيداست كه برخى از اين آداب متعلق به صحرا و بيابان است و در شهرها (

  ).كند شرايط فرق مى
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 : استنجاء و استجمار: ماده دوم
بوسيله استخوان و مدفوع خشك و منجمد حيوانات استنجاء نشود. رسول  -1

َ ّ «فرمايد:  مى صاكرم
ظ
ُُ ظ َنَ  �ْ َو�نَ َميَم فَإَنُّه َز�ُد الَلظ َِ

ظ
َال بَيَ ََ  َُ َظ ِّ و� بَيس ُِ َََظ َظ

َ اصل (» َال ش
 بوسيله مدفوع حيوانات و استخوان استنجا نكنيد، زيرا« اين حديث در صحيحين است).

و استنجا به چيزهاى مفيد ديگرى مانند پارچه  .»استخوان زاد و توشه برادران جنى شما است
قابل استفاده، يا كاغذ، يا بوسيله اشياء محترم و با حرمت مانند طعام و ساير اشياء 
خوردنى نيز غير مجاز است. زيرا استنجاء با اين اشياء منجر به تعطل و افساد مصالح آنها 

 باشد. اقدامى حرام مى است و چنين
با دست راست استنجاء روا نيست و شرمگاه را نيز نبايد در دست راست گرفت.  -2

ُح «فرمايد:  مى صزيرا رسول اكرم َّ  َ�تََم
َ
ال ََ ََُمَو َ�ىُوُلَ  َََه  ُ  َِ،ََم، َِ ُم ظ َذَك َُ َد

َ
   ّ َّ  َ�َم

َ
ال

ََهَ  َ  َِ،ََم،
َِ َ نگيريد   حاجت شرمگاه خود را با دست راستموقع قضاى «(متفق عليه).  »َن ظ �ِظ

 .»و با دست راست خود را پاك نكنيد، يعنى با دست راست استنجا نگيريد

فرد اكتفا كند، مثال با سه سنگ  كند، به عدد اگر بوسيله سنگ يا كلوخ استنجاء مى -3
را و اگر طهارت حاصل نشود با پنج و به همين ترتيب تا حصول طهارت متيقن گردد، زي

َّ «از حضرت سلمان فارسى روايت است:  َُّموُل � َََُِة  نَ ينَي  قَّل َن ظ َُ
َ
َََظَجَ بَأ َظ َ َظ ُ

َ
 

  ّ ي
َِ دظ

َ
 ).مسلم(. »كرد ما را از استنجا توسط كمتر از سه سنگ منع مى صرسول اكرم« » 

كند، نخست از سنگ و بعد از آن آب، استفاده كند  اگر با سنگ و آب استنجا مى -4
روايت است،  لكه اكتفا به يكى نيز جايز و استفاده از آب بهتر است. زيرا از عايشه

تَكظ «كه:  مظ
َ
َميَ  َفإَّ   

ظ تََط،ىُو� بَيس َظ َ َظ �
َ
   ّ ُُ ََ�َج زظ

َ
  ََ ِظ َ ُز َّ َُّموَل �  َّ الُهُ  َ،،َ  ظ فَإَ َِ ِظ �َ ََ  .»َن

تان امر كنيد تا با آب  به شوهران«: فرمايد خطاب به زنان صحابيه مى لحضرت عايشه
. »كرد توانم به آنها بگويم و چونكه رسول خدا با آب استنجا مى استنجا كنند، من كه نمى

 (ترمذي).
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: در بيان نكاتى كه بعد از فارغ شدن از بيت الخالء بايد رعايت  ماده سوم

 شود:
ول موقع بيرون آمدن از بيت الخالء نخست پاى راست را بيرون كند، زيرا رس -1

ََ «چنين كرده است بگويد:  صاكرم ِ�نَ ِظ  ).ابوداوود و ترمذى( »َُ

 بيان وضو:  فصل سوم
 در اين فصل چهار ماده وجود دارد.

 :مشروع بودن وضو -1
فرمايد:  ه ثابت است. خداوند مىمشروعيت وضو از كتاب اللّه و سنت رسول اللّ 

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َنوٓ  َّ ْ َءاَم مۡ  َِِذا ا ِ لّصلَوٰ ٱ َِِ�  تنمۡ �ن ْ غۡ ٱفَ  ة لنوا مۡ  َِ وَه�ن َۡ  ونجن

َ
مۡ َوَ ۡ ٱ َِِ�  ِدََ�ن  َمَرافِقِ ل

ْ ُۡ ٱوَ  وا حن مۡ  ََ ِِ�ن َۡ  بِرنءنو
َ
مۡ َوأ لَ�ن � َكعۡ لۡ ٱ َِِ�  جن َتنمۡ  �ن بَۡ�ِ َنبٗ  ُن ْۚ ٱفَ  اجن وا اى « .]6: ة[المائد ﴾ّطّهرن

را تا آرنج بشوئيد. سرتان تان  هاى ها و دست منان هر گاه به قصد نماز برخواستيد، چهرهمؤ
. و در حديث آمده »تان را تا كعبين (شتالنگ) بشوئيد را مسح كنيد و پاهاى (قدمين)

 «است: 
َ
َّ َ�تَوَّضأ َُ َد ََ ىَُل َالوُة  دَم  الذ�  دظ وضو  نمازتان بعد از اينكه بى« »ال ُققظ

 (بخاري).. »شديد تا وضو نگيريد پذيرفته نيست

 :فضيلت وضو -2
َ َني «فرمايد:  راى فضيلت بزرگى است چنانكه رسول خدا مىوضو دا ََ ُُ ظ  ُدَل

َ
َال  

َ
 

ََّجيَت  ُّ َيُ  بََه � ِظ �َ ََ ََطيضَي 
ظ
ُ بََه �ِ َّ ُكو � . قَيَله ». َ�مظ َ َّ َُّموَل � َ «قَيسُو� بََ� ضَي  ََ ظوُُضوَ    �س

ُ
ىَي  الَمظ

 ََ ظَم  �س
َ
َُطي الَل

ظ
ُة �ِ َ َ�ثظ ََ  َ َّ ََ ظَم َليُط �س ِّ ُ  �س ُُ ََ َِ ََِة فَ ُّ ََ �س ِظ َِ َة  َِ ُّ ُّ �س �نظَتَمي ََ  ََ  »يَج

گناهان را محو و   آيا عملى را كه خداوند توسط آن )خطاب به ياران فرمود: صپيامبر(«
فرمايد، به شما معرفى نكنم؟ ياران عرض كردند، يا رسول اللّه معرفى  درجات را بلند مى

تكميل ساختن وضو بر ناگوارى و به كثرت به مساجد رفتن و فرمود  صحضرت بفرمائيد. آن
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و در حديثى  (مسلم).. »انتظار از نمازى براى نماز ديگر، اينست سنگر آن را محكم بداريد
م گناهانى كه سازد، با شستن چهره، تما فرمايد: هر گاه بنده مؤمن و مسلمان وضو مى مى

ها  ريزد، همچنين با بستن دست رو مىن، با آخرين قطرات آب فچشمانش انجام داده آ
ريزد خالصه با  هايش انجام گرفته با آخرين قطرات آب فرو مى گناهانى كه توسط دست

 شود. تكميل وضو، از گناهان پاك و تميز مى

 : فرايض، سنن و مكروهات وضو: ماده دوم
 فرايض وضو: -1

و بخاطر اطاعت از الف) نيت: عبارت است از عزم و اراده قلبى بر انجام عمل وض

َّ،يَت «فرمايد:  مى صدستور خدا، بدليل اينكه آنحضرت ميُل بَي َعظ عملها به نيتها « »النّمي �

 (متفق عليه).» وابسته است
ن، ب) شستن صورت: از باالترين نكته پيشانى تا زير چانه و از بن اين گوش تا بن آ

ْ غۡ ٱفَ ﴿فرمايد:  بدليل اينكه قرآن مى لنوا وهَ  َِ مۡ ونجن  .»صورت تان را بشوييد« ﴾�ن
در آيه وضو خداوند فرموده  ها با آرنج، بدليل اينكه : شستن دستج) غسل يدين

َۡ ﴿است. 
َ
مۡ َوَ ۡ ٱ َِِ�  ِدََ�ن  .»هايتان را تا آرنج بشوئيد دست« ﴾َمَرافِقِ ل

ْ ُۡ ٱوَ ﴿ليل اينكه در آيه وضو آمده است: د) مسح سر از پيشانى تا پشت گردن، بد وا حن ََ 
مۡ بِرن  ِِ�ن  .»سرهاى تان را مسح كنيد« ﴾ءنو

َۡ ﴿ليل اينكه در آيه وضو آمده است: ) شستن پاها تا كعبين: بده
َ
مۡ َوأ لَ�ن  َِِ�  جن

 .»پاها را تا شتالنگ بشوئيد« ﴾َبۡ�ِ َكعۡ لۡ ٱ

ها، بعد  ر) ترتيب ميان اعضاء مغسوله، باين صورت كه نخست صورت بعد دست
 ر آيه كريمه آمده است.مسح سر و بعد پاها به ترتيبى كه د

فاصله ايجاد نشود، بعد از شستن  ءز) پى در پى وضو گرفتن: يعنى ميان شستن اعضا
ها شسته شوند، و هنوز دست خشك نشده است، سر مسح گردد  صورت بالفاصله دست
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ْ ِطلنوٓ �نبۡ  َوَ� ﴿فرمايد:  ع است چنانكه خداوند مىو... زيرا قطع عبادت بعد از شروع ممنو  ا
عۡ 

َ
مۡ َ�ٰ أ البته فاصله اندك قابل عفو است، هم چنين اگر تاخير بخاطر . ]33[محمد:  ﴾لَ�ن

عذرى باشد، مثال بعد از شستن صورت، آب تمام شد يا به زمين ريخت، پس در اين 

 َنَ�ّلِفن  َ� ﴿فرمايد:  ندارد، زيرا خداوند مى صورت اگر زمانى طوالنى بگذرد، اشكالى
ن ٱ اََفۡ  َّ  .»كند خداوند بيش از توان هيچ كس را مكلف نمى« .]286: ة[البقر ﴾َعَهاِۡ ون  ِِّ�  ًَ

دانند  يعنى ماليدن را از جمله فرايض يا سنن وضوء مى »دلك« ءفايده: بعضى از علما
مستقل و جدا از وضو نيست بلكه مكمل و  اما واقعيت اين است كه دلك (ماليدن) عمل

 متمم وضو است.
 :سنن وضو -2

ال َضوَ  سََم ظ سَ ظ «فرمايد:  مى صگفتن در ابتداى وضو: زيرا رسول اكرم بسم اللّه -1
َّ َعالَ،ظهَ  �  َ َِ �مظ ُك

ِظ اند، سندش ضعيف است  امام احمد و ابوداود آن را روايت كرده( .»ضَ
 ).اند آن را شايسته عمل قرار داده ءاما بدليل كثرت طرق، علما

نها در ظرف آب: زيرا رسول اكرم ها تا مچ، قبل از داخل كردن آ شستن دست -2

ًُي فَإَنُّه «فرمايد:  مى
َِ الََ ي َُ ََ ْظ �َ َّ نَيَ  َد َِ � َِ  ُ ََ َظ ضَ َم ْظ �َ َِ َنَه فَ ُم ظ َن ظ نَوظ َُ َد

َ
ََ،ظَقَه   الََذ� �مظ
 ُ َُ َ  بَيتَتظ ضَ �ظ

َ
َّى   َظ شود، دستش را  هرگاه كسى از شما از خواب بيدار مى«(متفق عليه).  »َال ضَ

داند كه دستش شب در چه جاهائى  ر ظرف آب فرو نبرد، تا سه بار نشسته است، چون نمىد

خواهد وضو  اما اگر از خواب نبوده، بلكه از قبل بيدار بوده است و مى. »گذرانده است
 ها را داخل ظرف آب كرده و آب بردارد، مانعى ندارد. بگيرد، در اين صورت اگر دست

ُقُ  ظ « فرمايد: مى صممسواك زدن: زيرا رسول اكر -3 ِظ َز
َ َ
َ ََ ّن

ُ
  َ ِّ ُد

َ
َظ  

َ
سوال  

و�َك َنَ  ُيل َُُضو    َّ شد، آنان را امر  اگر براى امت من گران تمام نمى«(مؤطاء امام مالك).  »بَيس
 .»تا براى هر نماز مسواك بزنند  كردم مى

 صمضمضه: منظور از مضمضه تحريك آب در دهن است، زيرا رسول اكرم -4
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ُظ «فرمايد:  مى َم َت َيَمحظ
ظ
 ).ابوداود با سند صحيح(. »در وضو مضمضه كن« »الذ� تَوَّضأ

استنشاق: يعنى داخل كردن آب در بينى و استنشار يعنى انداختن آب بعد از  -5

يًََمي«فرمايد:  مى صداخل كردن، زيرا رسول اكرم ََ  ََ و ُُ َظ تَ
َ
ََ الَّال   ي

ََ َتَظ َِ �الَمظ  
ِظ ََ  »بَي

احمد، اوداود و ( .»كردن آب در بينى مبالغه كن مگر در حالت كه روزه باشي در داخل«
 ).ترمذى

: يعنى خالل كردن ريش، در حديث آمده است حضرت عمار بن للحيةتخليل ا -6
انگيز  كرد، كسى او را ديد و اين عملش را شگفت ريش خود را خالل مى بياسر

شهايم خود دارى كنم، زيرا رسول دانست، عمار باو گفت: من نبايد از خالل كردن ري
 ).احمد و ترمذى( كرد. را ديدم كه ريش مباركش را خالل مى صاكرم
 شستن هر عضو سه بار: زيرا يك بار شستن فرض و سه بار سنت است. -7
 چنين كرده است. صها، زيرا رسول اكرم مسح كردن پشت و داخل گوش -8

َت « فرمايد: مى صهاى دست و پا، زيرا رسول اكرم خالل كردن انگشت -9
ظ
الذ� تَوَّضأ

 ََ الَ،ظ َّجظ ََ  ََ ضظ ََ  .»هاى دست و پا را خالل كن گيري، انگشت هرگاه وضوء مى« »فََهالّلظ  َيبََ  ضَ
تيامن، يعنى در شستن دست و پا از راست شروع كند. چون در حديث آمده  -10

ُُ ظ «است:  ََ َ� بََم،يَن َُ ُق ظ فَيبظ
ظ
 »شروع كنيد  از جانب راستگيريد،  هرگاه وضو مى« .»الذ� تَوَّضأ

ل «مروى است:  لو از حضرت عايشه(متفق عليه).  َّ
َّ � ََ َالَهَ  َن ِل ُ  َف َقََ ىُُه �ّا،َمل َِ ِظ �ُ

نََه ُكّهَ 
ظ
َ  َدأ ََ  َ َّ ُ و ََ ََ َالَهَ  َِجل تَ شروع از دست راست را پسند  صاكرم رسول«(متفق عليه).  »ََ

 .»و طهارت و در تمام امور كرد در كفش پوشيدن، شانه زدن مى

: يعنى در شستن هر عضو، از مقدار فرض بگذرد مثال از التحجيلو اطالة الغرة -11

ها و از شتالنگ پا تجاوز  قرص چهره گذشته و صفحه گردن شسته شود از آرنج دست
 صنمايد بازو و قسمتى از ساق پا را نيز بشويد، زيرا در حديث آمده است، رسول اكرم

َّ «فرمود:  َظ  ال
َ
ُُ ظ   َُ َنَظ تََطي ظوُُضوَ َ َيَم ظ �مظ َِ �س

َُ
َ
َالَ�َ َن ظ   ِّ َ َُ  � ِّ ُْ َق،َيَنَة 

ظ
َم �َ ََ ضَوظ تُو

ظ
َِ ضَأ ّن

ُ
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لظ  َِ ِظ تَُه فَالظ،َ ِّ ُْ اى  امت من روز قيامت از آثار وضو با دست و پا و چهره«(متفق عليه).  »ضَُط،َل 
خواهيد درخشندگى و سفيدى بيشترى  اگر مىشوند، پس  نورانى و سفيد، از دور شناخته مى
 .»داشته باشيد، آثار وضو را بيشتر كنيد

مسح سر را از قسمت جلو شروع كند: يعنى از ابتداى پيشانى شروع كرده و به   -12
ها  در مسح سر از قسمت جلو شروع كرده و دست صطرف گردن ببرد، زيرا رسول اكرم

 ).تفق عليهم( را به عقب برده و باز برگردانده است.

َُ «بعد از تكميل وضوء بگويد:   -13  َ ََ دظ  َُ
َ
َ ََ � َ

ََ ُ  َال  ََ ََدظ َظ ال �َ الَّال �ُهللا    َُ  دَ 
 َ � َِ َطّ 

َِ َنَ  �سُمتَ
الظ َِ ََ�جظ َِ َنَ  �ّاّو�ََِ�َ 

الظ َِ َُ �سالُّ ّ  �جظ
ُ
َُّموَ ََ   ُ َُ َّمَ�ً َ�ىظ َُ  َّ زيرا (مسلم).  » 

د: هر كس وضو گيرد، وضويش را كامل كند، بعد، دعا مذكور را فرماي مى صرسول اكرم
شوند، از هر درى كه بخواهد وارد  بخواند، درهاى هشتگانه بهشت براى او باز كرده مى

 شود.
 :مكروهات وضو -3
هاى ناپاك به لباس  زيرا احتمال دارد كه قطره وضو گرفتن درجاى پليد و نجس، -1

 يا بدن شخص اصابت كند.

َ «فرمايد:  مى صعضو بيش از سه بار: زيرا رسول اكرمشستن هر  -2 ََ َيَم ظ َز�َد 

الَ َ  ََ ََ َميَ  
َ
َظ   َظ َ�َقَص َيَق

َ
  � َِ هر كس بيش از سه بار بشويد يا كم از سه بار، بد كرده و « »َم

 (ابوداوود). .»مرتكب ستم شده است
ر از آب و زياده روى در بكار بردن آب، زيرا رسول خدا با اندك مقدااسراف  -3

 آن را منع كرده است. صساخت. و اسراف در تمام امور ممنوع و رسول اللّه وضو مى
هايى از وضو، زيرا ترك سنت باعث از دست دادن اجر  ترك دادن سنت يا سنت -4

 و ثواب است كه نبايد فوت شود.
از وضو گرفتن از  صوضو گرفتن از باقيمانده آب وضوى زن: زيرا رسول اكرم -5

 ).ترمذى( ع كرده است.چنين آبى من
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چنين كرده است بدون  صاين عمل را بدليل اينكه خود آنحضرت ءبرخى از علما(
 ).دانند كراهيت جايز مى

 ماده سوم: در باره كيفيت و چگونگى وضو و آن بشرح زير است:
كند، ظرف آب را در سمت راست خود بگذارد،  در صورتى كه از ظرف استفاده مى

ها را تا مچ  را در كف دست بريزد و نيت وضو را داشته باشد، دستبسم اللّه گفته آب 
سه بار بشويد، سپس سه بار مضمضه و استنشاق كند، بعد صورتش را از مبدأ موهاى 
پيشانى تا به زير چانه و از نرمه گوش تا گوش ديگر سه بار بشويد، سپس دست راست 

ها  ى آرنج سه بار بشويد و انگشترا تا باالى آرنج سه بار سپس دست چپ را نيز تا باال
را خالل كند، آنگاه تمام سر را يكبار مسح كند، از طرف پيشانى شروع كرده تا به پشت 

ها را از پشت بر گردانده تا جائى كه شروع كرده است  گردن ادامه دهد و بعد دست
ند از آب توا ها مى ها را مسح كند، براى مسح كردن گوش بياورد، بعد داخل و بيرون گوش

جديد استفاده كند و اگر از ترى دست كه از قبل خيس بودند استفاده شود نيز مانعى 
 ندارد، بعد پاها را بشويد و در خاتمه وضو اين دعا:

َُ �سالُّ  ّ «
ُ
َُّموَ ََ   ُ َُ َّمَ�ً َ�ىظ َُ  َّ   َُ  َ ََ دظ  َُ

َ
َ ََ � َ

ََ ُ  َال  ََ ََدظ َظ ال �َ الَّال �ُهللا    َُ  �د َ  دَ 
 َ � َِ َطّ 

َِ َنَ  �سُمتَ
الظ َِ ََ�جظ َِ َنَ  �ّاّو�ََِ�َ 

الظ َِ  را بخواند. »�جظ
مروى است، ايشان بعد از اينكه وضو  رباره كيفيت وضو از حضرت على كرمد

ها را شست و تميز كرد، بعد سه بار مضمضه كرد، سه بار  گرفت و نخست دست
ا تا آرنج سه بار شست، سر را يك بار استنشاق كرد، صورتش را سه بار شست، دستها ر

مسح كرد، بعد پاها را تا كعبين شست بعد فرمود: دوست داشتم به شما نشان بدهم كه 
 چگونه وضو گرفته است.  صرسول اكرم
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 : نواقض وضو: ماده چهارم
 اند از: نواقض وضو عبارت

، مدفوع و باد هر آنچه كه از دبر يا قبل بيرون بيايد، مانند، پيشاب مذى، ودى -1
در حديث بدان اشاره  صچنانكه رسول اكرم .همراه با صدا و بدون صدا حدث نام دارد

 «نموده است: 
َ
َّ َ�تَوَّضأ َُ َد ََ ُم ظ الذ�  دظ ََ الوَة  َد ََ َل  ىَُل � وقتى دچار «(بخاري).  »الَ�قظ

 .»پذيرد ايد، خداوند نماز شما را نمى حالت حدث شديد، تا وضو نگرفته
 صخواب عميق: در حالتى كه شخص دراز كشيده باشد، زيرا رسول اكرم -2

 «فرمايد:  مى
ظ
ََ َيَم ظ نَيَم فَالظ،َتَوَّضأ َي ،َظ َِ

ظ
َه �َ َّ َءُ  �س اند،  ها محافظ بيدارى چشم«(ابوداود).  »ََ

 .»كسى خواب رفت وضو گيرد  هرگاه

زيرا در اينگونه زدگى،  از دست عقل و غش كردن و از دست دادن و بيهوشى، جن -3
 دهد.  مواقع انسان كنترل اعضاى خويش را از دست مى

دست زدن شرمگاه در (  ها، بوسيله باطن كف دست و انگشت دست زدن شرمگاه -4
حالت عادى نزد احناف ناقض وضو نيست مگر اينكه در حال شهوت باشد كه معموال 

َّ َذكَ « زيرا در حديث آمده است:). آور است مذى  َن ظ َز
َ
ّل دَ َ�تَوَّضأ َُ َِ ضُ ُ  فَ َِ« 

هر كس شرمگاهش را دست بزند تا تجديد وضو نكرده نماز « ).ترمذى و قال صحيح(
 . »نخواند
شكند و  مرتد شدن: مثال كلمه كفر را بر زبان بياورد، كه در اينصورت وضويش مى -5

ۡ�َ  نۡ لَ�ِ ﴿رمايد: ف كليه اعمال تعبدى به هدر خواهند رفت. چون خداوند مى
َ
َحۡ  َت �ۡ أ  بََطنّ ََ

َملنَك   .»اى پيامبر!) هرگاه مرتكب شرك شدى، اعمالت به هدر خواهند رفت«( .]65[الزمر:  ﴾ََ

سوال كرد،  صخوردن گوشت شتر: بدليل اينكه يكى از اصحاب از رسول اكرم -6 
آيا بعد از خوردن گوشت گوسفند وضو بگيريم؟ فرمود: اگر دلت خواست، بعد سوال 

 رد: بعد از خوردن گوشت شتر چى؟ فرمود: آرى.ك
البته جمهور صحابه معتقد به نقض وضو از خوردن گوشت شتر نيستند و حديث 
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 ارو خلفاى راشدين خوردن گوشت شتر  دانند، لذا جمهور صحابه مذكور را منسوخ مى
 دانستند. ناقض وضو نمى

ضو مانند وجود دست زدن زن با شهوت: زيرا قصد و نيت شهوت در نقض و -7
است، بدليل اينكه  مس ذكر را ناقض وضو قرار داده صشهوت است، چرا كه پيامبر

آمده است:  بطا به نقل از ابن عمرزا است. و روايتى در مؤ ذكر شهوت دست زدن به

تَهُ «
َ
 َِ ّىَل �زظ َْ َة َيَم ظ  ََ َز َِ ظُم ََ َ َن ظ �س َ ي َِ،َ َل َََج تَُه 

َ
 َِ ُِّجَل �زظ ىظالَُة �س الَ،ظَه  ُْ َِ ََ َ َي َ ي َِ،َ َّ َظ َج

َ
 

ظوُُضو ُ  بوسيدن زن و دست زدن باو مالمست است، لذا هر كس زنش را «(مؤطأ مالك).  »�س
 .»بوسه گرفت يا او را دست زد، وضو بگيرد

 غسل:  فصل چهارم
 اين فصل مشتمل بر چهار ماده است:

  : مشروعيت و بيان وجوب غسل: ماده اول
  :الف) مشروعيت غسل

 �ن﴿فرمايد:  ه ثابت است. خداوند مىمشروعيت غسل از كتاب اللّه و سنت رسول اللّ
َتنمۡ  َنبٗ  ُن ْ ٱفَ  اجن وا  َوَ� ﴿فرمايد:  مى و، »اگر جنب هستيد پس طهارت كنيد«. ]6: ة[المائد ﴾ّطّهرن
َنًبا بِيلٍ  َ�بِرِي ِِّ�  جن َِ  ٰ َّ ْ َ�غۡ  َح لنوا َِ جنابت [نيز] تا آنكه غسل و در حال « .]43[النساء:  ﴾تَ

الََذ� « فرمايد: مى صو رسول اكرم«. »كنيد [به نماز نزديك نشويد] مگر آنكه رهگذر باشيد
ُل  َظ ُْ ََ �َظ َََج َظ  ََ َيَق َتَي

ظ
ِ� َُ َتَي

ظ
َز �ِ ََ هرگاه شرمگاه مرد از دهانه شرمگاه مرد «(ترمذي).  »َجي

 .»گردد بگذرد غسل واجب مى
  :ب) موجبات غسل

شود. انزال: شامل  ت: شامل جماع و همچنين ادخال شرمگاه بدون انزال مىجناب -1
خروج منى با لذت چه در خواب و چه در بيدارى، از مرد چه از زن، بدليل اينكه خداوند 
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َتنمۡ  �ن﴿ فرمايد: مى َنبٗ  ُن ْ ٱفَ  اجن وا و  »اگر جنب هستيد پس طهارت كنيد« .]6: ة[المائد ﴾ّطّهرن

ُل «فرمايد:  مى صرسول اللّه َظ ُْ َ� ََ َََج َظ  ََ َيَق َِتَيني  .»الذ� �اََ  �

ْ َۡ ٱ�َ﴿فرمايد:  حيض و نفاس: خداوند مى انقطاع دم -2 نوا ٓ ٱ َ�ِل ا ََ ِ ۡ ٱ ِ�  ءَ لّن  َوَ�  َمِحيِض ل
َنوهننّ َ�قۡ  ٰ  َر َّ رۡ َ�طۡ  َح   نَ َ�َطّهرۡ  فََِِذا َنۖ هن

ۡ
من  ثن َحيۡ  ِمنۡ  تنوهننّ فَ� َر�ن َُ ن ٱ أَ در ايام « .]222: ة[البقر ﴾َّ

تان دورى كنيد و (بقصد جماع) با آنان نزديك نشويد تا اينكه پاك شوند،  حيض از همسران
هرگاه پاك شدند نزد آنان برويد و با آنان مجامعت كنيد از راهى كه خداوند به شما دستور داده 

َث �ُنظكُ «شد فرمود:  خطاب به زنى كه جريان خونش منقطع نمى صرسول اكرم. »است
 َِ ََ

ََ ْظ �  ُُّ َ َد،ظَحتََُ  َُ ظَب
َ
َّ َني َننَتظ � َظ به تعداد روزهاى كه در «و ابوداود).  مسلم( »قَ

 .»داشت از عبادت خوددارى كن و بعد غسل كن آنها، قاعدگى تو را نگه مى
به ثمامه حنفى بعد از اينكه مسلمان شده  صدر اسالم، زيرا رسول اكرمدخول  -3

 غسل كند. (حافظ عبدالرزاق). بود، امر كرد كه
رسيدن مرگ: هرگاه مسلمان فوت كند، غسل بر او واجب است زيرا رسول فرا  -4
امر كرد تا دخترش زينب كه فوت كرده بود غسل داده شود. چنانكه كه در  صاكرم

 صحيحين آمده است.
 ج) غسل در چه مواردى مستحب است؟

ظَتَال   َُْ«روز جمعه: بدليل اينكه در حديث آمده:  -1 َُ  
َ ُيّ ََ  ٌَ َة َ�َج َِ ُمظ

ظ
 »ُل �ْ

(برخى از علماء غسل روز  (متفق عليه).. »غسل جمعه براى شخص بالغ ضرورى است«
 دانند). مترجم. جمعه را واجب مى

براى احرام: كسى كه قصد احرام براى حج يا عمره را دارد، بروى غسل مستحب  -2
مل را انجام داد و ديگران را بدان امر شخصا اين ع صاست. بدليل اينكه رسول اكرم

 كرده است.
در اين هر  صبدليل اينكه پيامبر ،براى داخل شدن به مكه و براى وقوف عرفه -3

 دو مورد غسل كرده است.
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براى غسل دادن ميت، هر كس ميتى را غسل دهد بر وى غسل كردن مستحب  -4
 است، بدليل حديثى كه قبال بيان گرديد.

  :نن و مكروهات غسل: فرايض، س ماده دوم
 :الف) فرايض

نيت: و آن عبارت است از اراده قلبى براى برطرف كردن حدث اكبر بوسيله  -1

ِ   ّنينََوى«غسل. در حديث آمده است:  ميُل بَيَّ،يَت َِنّمي ََُكّ �ز عظ
َ
(بخاري).  »الّ�َمي �َ

 . »اعمال به نيتها بستگى دارد«
اى خشك نماند چه با ماليدن دست  يچ ذرهتمام بدن را بصورتى بايد شست كه ه -2

 رسد.  و چه با ريختن آب جايى كه دست نمى
ها و موهاى سر و غيره، و رسانيدن جاهائى از بدن را كه آب  خالل كردن انگشت -3

 رسد. بدانجاها به آسانى نمى
 :هاى غسل ب) سنت

ح مشروع و اللّه براى شروع و انجام هر عمل نيك و صال  بسم اللّه گفتن: زيرا بسم -1
 مطلوب است.

 ها تا مچ شسته شوند. بدن، دست قبل از ريختن آب بر -2
 هاى حسى زدوده شوند. نخست نجاست -3
 آن وضو گرفته شود. بعد از -4
 مضمضه، استنشاق و شستن داخل سوراخ گوش. -5

 :ج) مكروهات غسل
حدود سه كيلو) آب ( »صاع«با يك  صاسراف در استعمال آب. زيرا رسول اكرم -1

 ست.غسل كرده ا
 غسل كردن در محل ناپاك. بدليل اينكه احتمال آلودگى بيشتر وجود دارد. -2
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غسل كردن در انظار مردم، بدون اينكه حائلى مانند پرده و غيره وجود داشته  -3
گويد: براى  مى صخدا همسر رسول لباشد. زيرا در حديث آمده است، ميمونه

در حديثى  و(بخاري). رد. آب گذاشتم و او را ستر كردم، ايشان غسل ك صرسول اكرم
پسندد، هرگاه  همانا خداوند عزوجل باحيا است و ستر را مى«فرمايد:  مى صاكرم  رسول

 . (ابوداود).»كند بايد ستر كند مى كسى از شما غسل 
غسل كردن با باقيمانده آب غسل زن، بدليل حديثى كه در مباحث گذشته بيان  -4

 گرديد.

ُل «ارى نيست) زيرا در حديث آمده: غسل كردن در آب راكد. (آبى كه ج -5 ََ  ضَََْ
َ
ال

 َِ ُم   َُ ٌَ   د ََُمَو ُجَُ  ََ �َك ِّ َميَ  �س
ظ  (مسلم).. »شخص جنب در آب راكد غسل نكند« »�س

  :: كيفيت غسل ماده سوم
  :كيفيت غسل بشرح زير است

اللّه گفته،   خواهد با اين غسل جنابت را برطرف كند نخست بسم با نيت به اينكه مى
ر دو دست را تا مچ سه بار بشويد، بعدا استنجاء كند، نجاست ظاهرى را از شرمگاه و ه

اطراف آن شسته، سپس وضو بگيرد و شستن پاها را به تاخير اندازد و در پايان غسل، آنها 
را بشويد، بعد كف دست را در آب فرو برده موهاى سر را خالل كند، سپس سر را همراه 

بار با آب جديد بشويد، سپس از جانب راست بدن آب بر جسم با دو گوش سه بار، هر 
خويش بريزد و بمالد، سپس طرف چپ بدن را به همين ترتيب، در اثناى غسل در شستن 
مواضع پنهان مانند، ناف، زير بغل و الى زانوها دقت كند. در حديث در اين باره از 

غسل جنابت خواست  هرگاه مى صروايت است كه: رسول اكرم لحضرت عايشه
انجام دهد، نخست دو دست را قبل از اينكه آنها را داخل ظرف آب كند، شسته و سپس 

گرفت، سپس موها را خالل  شست آنگاه مانند وضوى نماز، وضو مى شرمگاه را مى
 شست. ريخت و تمام بدن را مى ها بر سر مى كرد و بعد سه بار آب را بوسيله دست مى
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 (ترمذي).

  ه در حال جنابت ممنوع است:: آنچ ماده چهارم
ََ «خواندن قرآن: زيرا در حديث آمده است:  -1 ن ِظ ُق

ظ
َُ َنَ  �َ َُُ

ظ
َال �ْ ََ  ُُ َيََ

ظ
ُ� 

ُ
 َِ َال َققظ

ًي حضرت  و از ،»زن حائض و شخص جنب اجازه خواندن قرآن را ندارند« (ترمذي). »َدىِظ
ز در حال خواند بج هميشه براى ما قرآن را مى صمروى است: رسول اكرم على

 ).ترمذى( جنابت.
و  شان  داخل شدن در مسجد: مگر براى كسانى كه ناچار باشند، مثال راه عبور -2

َنبًا َوَ� ﴿فرمايد:  د باشد، زيرا خداوند مىگذرشان از مسج بِيلٍ  َ�بِرِي ِِّ�  جن  .]43[النساء:  ﴾َِ
 .»جنب وارد مسجد نشود مگر اينكه ناچار از آنجا عبور نمايد«

ْ َ�قۡ  َ� ﴿هاى فرض و نفل: بدليل آيه كريمه نماز خواندن -3 نتنمۡ  ةَ لّصلَوٰ ٱ َرَنوا
َ
ٰ  َوأ �َ  َرىٰ ِن

 ٰ َّ ْ َ�عۡ  َح وا نونَ  َما لَمن ول َنًبا َوَ�  َ�قن بِيلٍ  َ�بِرِي ِِّ�  جن َِ  ٰ َّ لنوَ�غۡ  َح َِ در حال « .]43[النساء:  ﴾تَ
د، مگر اينكه منظورتان عبور از مستى به نماز نزديك نشويد و هم چنين در حالتى كه جنب هستي

 . »ايد مسجد باشد، تا اينكه غسل نكرده

 ۥِِنّهن ﴿ل آيه كريمه، له چيزى ديگر: بدليدست زدن به قرآن حتى با چوب و بوسي -4
رۡ  رِ�مٞ  َءانٞ لَقن هن  ّ�  ٧ َنونٖ ّمكۡ  بٖ َُِ�ٰ  ِ�  ٧ َُ َّ ۡ ٱ ِِّ�  ۥٓ َ�َم ونَ ل َطّهرن  اين« .]79-77: الواقعة[ ﴾٧ من

] كه جز پاكيزگان به آن دست  ] قرآنى گرانقدر است. در كتابى نهفته [نگاشته شده است [كتاب

ٌِ «فرمايد:  مى صو رسول اكرم »رسانند نمى يَم ََ نظَت 
َ
 ََ ََ الَال  َ ن ِظ ُق

ظ
َ� َّ (دار قطني).  »ََال َقَم

 .»دست به قرآن نزن مگر اينكه پاك باشى«
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 تيمم:  فصل پنجم
  ر سه ماده استاين فصل مشتمل ب

  : مشروعيت تيمم: ماده اول
 ؟الف) تيمم براى چه كسانى مشروع است

فرمايد:  ثابت است. خداوند مى صمشروعيت تيمم از كتاب اللّه و سنت رسول اللّه

َتنم �ن﴿ ٰ ّمرۡ  ُن وۡ  ََ
َ
ٰ  أ َفرٍ  َ�َ وۡ  َِ

َ
ٓ  أ َحدٞ  ءَ َجا

َ
م أ ٓ لۡ ٱ ّمِنَ  ّمَِ�ن وۡ  �ِِط َغا

َ
َۡ َ�ٰ  أ ٓ ٱ تنمن َم ا ََ ِ  فَلَمۡ  ءَ لّن

 ْ وا ٓ  َ�ِدن ْ  ءٗ َما وا ْ ُۡ ٱفَ  اَطّيِبٗ  اَصعِيدٗ  َ�َتَيّممن وا حن مۡ  ََ وهِ�ن َۡ  بِونجن
َ
مۡ َوَ و اگر بيمار « .]43[النساء:  ﴾ِدَ�ن

يا در حال سفر باشيد يا كسى از شما از جايگاه قضاى حاجت بيايد يا با زنان آميزش كنيد و آبى 

 و در حديث گفته شده:. »گاه روى و دستانتان را مسح كنيدنيابيد، آهنگ خاكى پاك كنيد، آن 

َ َمََ�َ « ظَميَ  َعشظ َظ �س َظ سَ ظ َ�َ َِ ََ َالَ َ 
َظ ظُم َُ َُُضوُ  �س ، َِ ُّ خاك پاك « ).نسائى و ابن ماجه( »�س

 .»مسلمان است حتى اگر تا ده سال آب پيدا نكند  وسيله طهارت
 ب) تيمم براى چه كسانى جايز است؟

ه كسانى كه آب در اختيار نداشته باشند و بعد از جستجوى موفق به يافتن آن براى كلي
نشوند جايز است كه تيمم كنند، همچنين براى بيماران بدليل بيمارى يا شدت گرفتن آن 
يا احتمال به تاخير افتادن صحت و تندرستى يا اينكه قادر به حركت كردن نيستند و كسى 

 ، تيمم جايز است.يابند شان كند نمى را كه يارى
استفاده كند و  ءكسى آب بحد كافى ندارد، از آب موجود براى شستن بعضى اعضا

 فرمايد: بدليل اينكه خداوند مى تيمم دهد، را ءبقيه اعضا

ْ ٱفَ ﴿ وا َ ٱ ّ�قن  .»تا حد توان پرهيزگارى را پيشه سازيد« .]16[التغابن:  ﴾تنمۡ َتَطعۡ ِۡ ٱ َما َّ
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 :مم: فرايض تي ماده دوم
 :فرايض تيمم بشرح زير هستند -1

َِ   «الف) نيت: بدليل اينكه در حديث آمده است:  ََُكّ �زظ َِنّمي  ََ ميُل بَيَّ،يَت  عظ
َ
الّ�َمي �َ

 پس در تيمم پاكى را براى نماز و ديگر عبادات نيت نمايد. »َنينََوى

ْ ﴿ب) خاك پاك: بدليل آيه كريمه  وا  .]43[النساء:  ﴾اَطّيِبٗ  اَصعِيدٗ  َ�َتَيّممن
 ها بر زمين. ج) زدن دست

ْ ُۡ ٱفَ ﴿ :ها: بدليل آيه ) مسح صورت و دستد وا حن مۡ  ََ وهِ�ن َۡ  بِونجن
َ
مۡ َوَ  .]43[النساء:  ﴾ِدَ�ن

  :هاى تيمم سنت -2
 باشد. اللّه در هر عمل نيك و شايسته مشروع مى الف) بسم اللّه گفتن: زيرا بسم

ها فرض و دفعه دوم  عه اول گذاشتن دستها بر زمين دفعه دوم: دف ب) زدن دست
 سنت است.

مسح كردن ذراعين همراه با مسح كفين: زيرا اگر به مسح كردن كفين اكتفا شود،  -3
در  ءجايز است ولى احتياط در اين است كه ذراعين نيز مسح كرده شوند. زيرا علما

تا  »يد«اند كه كلمه كه در آيه تيمم آمده است، اختالف دارند، برخى معتقد »يدين«تفسير 
 دانند. گويند و برخى ديگر ذراعين را نيز در آن شامل مى مچ دست را مى

 :گردد : نواقض تيمم و آنچه كه بوسيله تيمم مباح مى ماده سوم
 نواقض تيمم: 

 باشند. هاى وضو، شكننده تيمم نيز مى الف) تمام شكننده
شروع  نماز يا در اثناء نماز اما  ب) يافتن آب براى كسانى كه فاقد آن بودند، قبل از

اگر بعد از فارغ شدن از نماز كسى آب پيدا كرد، نمازى كه با تيمم خوانده است، صحيح 

َِ ضَوم  «فرمايد:  مى صاست. و نياز به اعاده ندارد، زيرا رسول اكرم اللوظ� ًَِة  َُ التُ
 َ َق�ظ ِّ اين حكم مقيد است باينكه نماز البته  ،»هيچ نمازى را در يك روز دوبار نخوانيد« »َز
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دومى دليلى نداشته باشد، اما اگر شخصى نمازش را منفردا خوانده است و بعد همان نماز 
 گردد. را با جماعت بخواند، برايش نفل محسوب مى

ج) آنچه كه قبل از تيمم ممنوع بود، مانند: نماز، طواف بيت اللّه دست زدن به قرآن، 
 گردند. مسجد، مباح مىخواندن قرآن و ماندن در 

  : كيفيت تيمم: ماده چهارم
ها (كفين) را  گردد، نيت كند بعد دست بسم اللّه گفته آنچه را كه بوسيله تيمم مباح مى

بر زمين بزند، يعنى بر خاك، ريگ سنگ و غيره و اگر گرد و خاك را با تكان دادن 
ها را  سح كند و بعد دستها بيفشاند، مانعى ندارد، سپس يك بار چهره خويش را م دست

تواند بر  بر خاك، ريك يا سنگ گذاشته، كف دو دست را همراه با ذراعين مسح كند و مى
 مسح كفين تا مچ دست اكتفا كند.

 خواند؟. توان چند نماز را سوال: آيا با يك تيمم مى
جواب: در اين مسأله بدليل اجتهاد اهل علم اختالف وجود دارد. زيرا نص صريحى 

ك جانب را ثابت كرده و جانب آخر را باطل كند وجود ندارد، احتياط در اين است كه ي
 كه هر نماز را با تيممى جدا و مستقل بخواند.

 مسح بر خفين و جبيره (باند):  فصل ششم
 مشتمل بر سه ماده است:

 ماده اول: درباره مشروعيت مسح بر خفين و جبيره:
ن و حديث كه در حكم آنها است از قرآمشروعيت مسح بر خفين، جوراب و آنچه 

َۡ ﴿ثابت است. كلمه 
َ
مۡ َوأ لَ�ن در آيه وضو اگر به كسر الم خوانده شود يعنى عطف بر  ﴾جن

كند. در حديث نيز آمده است كه پيامبر  رؤس باشد، بر مسح خف و جوراب داللت مى
 فرمايد: مى
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حظ « ََ ،ظَه فَالظ،َمظ ِّ ََ ُل ُم ظ فَالََب َُ َد
َ
  
َ
َظ َديَ   الَذ� تَوَّضأ ُ َمي ال ِظ ظالَ َْ  

َ
ال ََ ّل َي،َ َمي  َُ ُ لظ ََ َعالَ،ظَ َمي 

 َن ظ َجََيبَة  
ّ
 »الال

گيرد،  هرگاه كسى از شما در حالى كه خف (موزه) پوشيده است وضوء مى«ترجمه: 

دار ( .»شود ها را بيرون نياورد مگر وقتى كه جنب مى پاهايش را مسح كند و نماز خواند و موزه
البته حديث بعدى مدت مسح را  ).، حاكم صحت آن را تائيد كرده استقطنى و حاكم

 كند. مشخص مى
درباره فردى كه زخمى بر  صمشروعيت مسح بر جبيره (باند) از حديث رسول اللّه

 شود. حديث بشرح زير است: سرش وارد شده بود و فوت كرد ثابت مى

» ََ َُ ِظ �َ ََ َظ ضَََ،َّمَ  
َ
،َه   َِ ُظ ََ ضَ َِ  الّ�َمي َن َل َميََ ََ ْظ �َ ََ َح َعالَ،ظَ ي  ََ ُُّ  َ�مظ قًَة  ِظ ِظَدَه َل َ ُج ََ

 َ ََ ََ قطعا تيمم برايش كافى بود، «و فتوى اكثر علماء بر همين است. ترجمه:  ).ابوداود( »َج
 .»شست كرد و بقيه بدنش را مى كرد و روى آن مسح مى يعنى محل زخم را باند پيچى مى

  :ماده دوم: شرايط مسح
عايت شرايط زير براى صحت مسح موزه و آنچه كه در حكم آنها است ضرورى ر
 باشد: مى

خطاب به مغيره بن  صها را بعد از طهارت كامل پوشيده باشد، زيرا رسول اللّه موزه
را بيرون آورد و پاهاى مباركش را  صهاى رسول اللّه خواست موزه شعبه وقتى كه مى

ُ مي فَإَّ  «بشويد، فرمود: 
َ َد�ظ َق�ظ َِ يَم ََ دظَلالظتُُ مي 

َ
ها را بيرون مكن زيرا من بعد از  موزه« »  

 .»ام طهارت آنها را پوشيده
 را تا آنجا كه بايد شسته شوند در بر گرفته و بپوشانند.  ها ها بايد قدم زهوم -2
 بقدرى سفت و كلفت باشند كه پوست پا ديده نشود.  -3
باشد. از  براى مسافر سه شبانه روز مى مدت مسح براى مقيم يك شبانه روز و -4

ّموُل «:  مروى است كه حضرت على َل  َِ َو  َج �  ًني َِ ََ�وظ َلَيسََ ّ  سَالظُمَيفَ َّ ضّيم  
َ
ََُة َ َِ َُ
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َلظالًَة سَالظُمَق،ظ َ  شبانه روز و براى مقيم يك شبانه  مدت مسح را براى مسافر سه صرسول اللّه« »ََ
  (مسلم).. »روز فرمودند

ها را بيرون نياورد. اگر بيرون آورد، شستن پاها  بعد از مسح قبل از اتمام مدت آن -5
 گردد.  الزم مى

مسلما طهارت قبلى براى صحت مسح بر جبيره (باند) الزم نيست و وقت  -6
محدودى نيز ندارد ولى الزم است كه باند از محدوده زخم بيشتر نباشد مگر مقدارى كه 

 ن آن الزم باشد.اى بستن و گره زدبر
 گردد.  شود و شستن واجب مى زخم سالم شود، مسح باطل مى هر گاه باند بيفتد يا

 توضيحات: 
مسح بر عمامه بخاطر سرد بودن هوا يا در سفر جايز است، زيرا در مسلم آمده  -1

در مسافرت وضوء گرفت و بر پيشانى و عمامه مسح كرد.  صاست كه رسول خدا
 عمامه، پيشانى را نيز بايد مسح نمود.  بنابراين هنگام مسح

 در مسح موارد فوق ميان مرد و زن فرقى وجود ندارد. -2

  :ماده سوم: درباره كيفيت مسح
بهتر است هر دو دست را خيس نموده با دست راست قسمت باالى موزه و با دست 

 ود. چپ زير قدم را مسح نمايد، اگرچه اكتفا بر مسح ظاهر قدم نيز كافى خواهد ب

َّ «مروى است كه فرمود:  زيرا از حضرت على ُ ُل �ِظ َِ مظ
َ
  ََ َى َََ

ظ
 ِّ ُ  بَيس �ظ ُّ � ََ سَوظ ن

 ُ َِ عظ
َ
َح َن ظ   َظ ظَم  بَيس

َ
َظ� شد، مسح زير  اگر دين و مسائل آن بوسيله عقل تعيين مى«(ابوداود).  » َ
 .»ها بهتر بود از مسح كردن پشت آنها موزه

 و ضماد، اين است كه دست را خيس كرده تمام باند را مسح كند. نحوه مسح بر باند 
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 مسائل حيض و نفاس:  فصل هفتم
 مشتمل بر سه ماده است:

  ماده اول: تعريف حيض:
كند. هر زن عادت  حيض عبارت است از خونى كه رحم زن بعد از بلوغ آن را رها مى

آن ك شبانه روز و اكثر معين و روزهاى مشخصى براى قاعدگى دارد. اقل مدت حيض ي
روز  15يا  13باشد. مدت اقل طهر  لى هفت روز مىشبانه روز است و غالبا شش إ 15

باشد. زنان در اين مسأله  روز مى 24الى  23است. و مدت اكثر طهر حدى ندارد و غالبا 

 . اى دارد جداگانه و هر كدام احكام ضة، مستحاه، معتادئةشوند: مبتد به سه دسته تقسيم مى

شود. و  شود كه براى نخستين بار مبتال به عارضه حيض مى : به زنى گفته مىئةمبتد

حكمش اين است كه به محض رويت خون، نماز، روزه و جماعت را ترك كند و منتظر 
طهر يعنى اتمام حيض و فرا رسيدن روزهاى پاكى باشد. اگر خون تا يك شبانه روز يا 

پيدا كرد پس از اتمام، غسل نموده نماز بخواند، اگر  شبانه روز ادامه 15بيش از آن تا 
گردد و بايد به احكام  روز تجاوز نمود، بعد از آن مستحاضه محسوب مى 15خونش از 

گردد، با اين تفصيل كه يك  روز قطع مى 15اگر خونش در خالل  ،مستحاضه عمل كند
قطع شده غسل كرده روز و دو روز جريان دارد و يك يا دو روز قطع شود، در روزهاى 

 ترك نمايد. بيند، نماز را نماز بخواند و در روزهائى كه خون مى

شود كه روزهاى مشخصى در ماه، مبتال به  اى گفته مى : معتاده به زن بالغهةمعتاد 

گردد. حكمش اين است كه در روزهاى عادت روزه، نماز،  جريان خون حيض مى
بعد از گذشت ايام عادت، خونى زرد رنگ يا مجامعت و تالوت قرآن را ترك گويد. اگر 

خاكسترى رنگ رؤيت شود. بدان توجه نكند، يعنى آن را خون حيض قرار ندهد. زيرا از 

ًي«فرمايد:  مروى است كه مى لام عطيه َِ َدىِظ
ََ �َطل ظ ِظ َِ َة  َّ َظ ُك

ظ
َ� ََ َة  َِ ِظ ُُ َل �س ُِ �َ 

َ
َّي ال  »ُك

رنگ را خون حيض   يع زرد رنگ يا خاكسترىما بعد از اتمام روزهاى عادت، ما« :يعنى
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اما اگر اين مايع زرد يا خاكسترى رنگ در وسط روزهاى  (بخاري).. »آورديم بحساب نمى
 شود.  عادت مشاهده گردد، حيض محسوب مى

گردد. حكمش به شرح  شود كه جريان خونش قطع نمى مستحاضه: به زنى گفته مى
داند، در  ادت معينى داشته و ايام عادتش را مىزير است: اگر قبل از حالت استحاضه، ع

هر ماه به تعداد روزهاى عادتش از خواندن نماز، گرفتن روزه و غيره خوددارى كند. و 
بعد از گذشت روزهاى عادتش غسل نموده نماز بخواند روزه بگيرد و مجامعت كند. اگر 

 رده است، ببيند.ولى تعداد روزها را فراموش ك دعادت مشخصى ندارد يا اينكه دار
باشد و گاهى  كند يعنى گاهى سياه مى آيا رنگ خونى كه جريان دارد گاهى فرق مى

باشد خون  گاه روزهايى را كه سياه مى كند آن قرمز؟ يا اينكه يك رنگ است؟ اگر فرق مى
حيض به شمار آورده و نماز را ترك كند و بعد از آن غسل نموده و نماز را شروع بكند 

كند بلكه يك رنگ است،  ز پانزده روز تجاوز نكند. و اگر خونش فرق نمىبشرطيكه ا
آنگاه از هر ماه شش الى هفت روز را حيض بشمار آورده براى هر نماز وضو بگيرد و از 

 غير ضرورت شديد هم بسترى ننمايد.نوار بهداشتى استفاده كند، و در 
 : داليل احكام مستحاضه بشرح زيراند

شد، از رسول  ويد: درباره زنى كه جريان خونش متوقف نمىگ مى لام سلمه -1
پرسيدم، فرمود: تعداد روزها و شبهائى را كه در هر ماه قبل از حالت استحاضه  صاكرم

اندازه آن روزها در ماه نماز را ترك ه دچار عارضه حيض شده است، در نظر بگيرد، ب
ه از نوارهاى بهداشتى نمازش را گويد، وقتى اين روزها سپرى شد غسل نموده و با استفاد

 ).ابوداود و نسائى( بخواند.
 اى است كه عادت مشخص دارد. اين حديث دال بر احكام زن مستحاضه

خطاب به وى فرمود:  صبى حبيش دچار استحاضه بود. رسول اللّهفاطمه دختر أ -2
از شود. پس در اين حالت  گاه خون حيض بيايد، چون رنگش سياه است شناخته مىهر

خواندن نماز خوددارى كن. و اگر رنگ خون سياه نباشد، يعنى روزهايى كه رنگش سياه 
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. نيست، بعد از غسل نمودن، نماز بخوان، زيرا اين خون، خون رگ است نه خون حيض
اين حديث بر احكام غير  .)ابوداود، نسائى، ابن حبانى صحت آن را تأييد كرده است(

 راموش كرده است، داللت دارد.را ف عادتش  معتاده يا زنى كه
گويد: دچار حيض و خونريزى شديدى بودم.  حديث حمنه بنت جحش: ايشان مى -3

اى از جانب شيطان است. شش يا هفت روز را  آمدم، فرمود: اين ضربه صنزد رسول اللّه
روز نماز  23يا  24حيض بدان و بعد غسل كن هر گاه رنگ خون صاف شد، به مدت 

بگير، در هر ماه به همين شيوه عمل كن همانطور كه ساير زنان در ايام بخوان و روزه 
 ).ترمذى و آن را حسن گفته است(كنند.  حيض عمل مى

رنگ خونش هم  اى است كه معتاده نباشد و اين حديث دال بر احكام زن مستحاضه
 شود. تميز داده نمى

آيد. حد  بيرون مى نشود كه بعد از والدت از رحم ز : نفاس به خونى گفته مىنفاس
گاه زن بعد از زايمان خود را پاك ديد، يعنى خونش متوقف شد، غسل اقلى ندارد هر

ز از زايمان مكروه تنزيهى است، ونموده نماز بخواند، البته وطى و جماع قبل از چهل ر
زيرا ممكن است موجب ناراحتى زن گردد. و اكثر مدت نفاس چهل روز است. از 

َ ضَوًني«فرمايد:  وى است مىمر لحضرت ام سلمه َِ�ظ َل ّظ   َُ ظَال
َ
يُ  ت َّ َِ َّ زنان  »َننََت �

پرسيدم، زن بعد از  صفرمود: از رسول اللّه نشستند. و مى بعد از والدت چهل روز مى
چهل روز، مگر اينكه «والدت چند روز بنشيند؟ يعنى نماز و روزه را ترك كند؟ فرمود: 

(ترمذى، ترمذى آن را معلول و حاكم آن را صحيح قرار  .»خونش قبل از آن متوقف شود
داده است). و هر گاه زن بعد از والدت وارد چهل و يكمين روز شود، غسل نموده، نماز 
بخواند و روزه گيرد، اگر چه جريان خونش هنوز متوقف نشده است و در صورت 

 د.متوقف نشدن جريان خون بعد از چهل روز، به احكام مستحاضه عمل كن
چهل روز يند كه البته لى شصت روز بعد از والدت بنشااند: پنجاه  بعضى از علماء گفته

 از نظر احتياط بهتر است.
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 :: شناختن عالمات طهر ماده دوم
 شود:  طهر به دو دليل شناخته مى

 شود.  بوسيله آب و مايع سفيد رنگى كه بعد از پاك شدن خارج مى -1
اى به داخل مهبل آنرا تشخيص  يله داخل كردن پنبهخشك شدن، كه بهتر است بوس -2

 بدهد.

  :: ممنوعات و مباحات حيض و نفاس ماده سوم
  الف) در حالت حيض و نفاس انجام كارهاى زير ممنوع است

ٰ  َرَنوهننّ َ�قۡ  َوَ� ﴿ :جماع و مقاربت: بدليل آيه -1 َّ رۡ َ�طۡ  َح تا پاك « .]222: ة[البقر ﴾نَ هن

 .»مقاربت نكنيداند با آنان  نشده

شوند، در  نماز و روزه: البته روزه در ايام طهر قضا آورده شود، نمازها ساقط مى -2

ُُ ظ «فرمايد:  مى صحديثى رسول اكرم سَ ظ تَ ََ ّل  َُ ُة سَ ظ تُ
َ
ِظ  ظَم ََ الذ� َديَضَت �س آيا غير « » ََىظ

و از  (بخاري). .»گيرد خواند و نه روزه مى از اين است كه زن در ايام حيض نه نماز مى
وقتى دچار حيض  صفرمايد: در عصر پيامبر روايت است، مى لحضرت عايشه

 فرمود. كرد ولى به قضاى نماز حكم نمى شديم، پيامبر ما را به قضاى روزه حكم مى مى
 (بخاري).

َُ َنَ  «تالوت قرآن: بدليل اينكه در حديث آمده است  -3 َُُ
ظ
َال �ْ ََ  ُُ َيََ

ظ
ُ� 

ُ
 َِ َال َققظ

ًي� ََ َدىِظ ن ِظ ُق
ظ
 حق قرائت قرآن را ندارند. (ترمذي). زن حائض و صاحب جنابت »َ

ََ «فرمايد:  مى صدخول مسجد: در حديث آمده است، رسول اكرم -4 َِ َظ ظَم َدلل �س
ُ
  

َ
ال

  َ
َُُ َْ  

َ
ُ  َال َيََ   (ابوداود). .»دانم دخول مسجد را براى حائض و جنب حالل نمى« »َُ

ر حال حيض جايز نيست بلكه بايد در انتظار طهر نشست زيرا طالق: زيرا طالق د -5
همسرش را در حال حيض طالق داد،  بدر حديث آمده است كه حضرت ابن عمر

توان  در طهر او را طالق دهد. البته مى :و فرمود نرسول اكرم او را امر كرد به رجوع نمود
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 اد.زنى را كه با او هنوز همبستر نشده است در حال حيض طالق د
 :آنچه كه در حالت حيض و نفاس حالل است

 توان انجام داد: اعمال زير را در حالت حيض و نفاس مى
  مباشرت، يعنى دست زدن و بازى كردن در غير شرمگاه -1
 ذكر و ياد خداوند در مواردى كه نهى نيامده باشد. -2
 صاحرام، وقوف به عرفه و تمام اعمال حج بجز طواف بيت، زيرا رسول اكرم -3
كه دچار قاعدگى شده  ل جريان حج وداع خطاب به ام المؤمنين حضرت عايشهدر 

ُ ٌَِ«بود، فرمود:  َّ َقطظ َ،ظَت َد
ظ
 َقُطوَ  بَيي

َ
َظ ال

َ
  َ ِظ ََ َي ل 

ظ
ُل �ُ َِ ِظ َِ َني َ�

َِ (متفق عليه).  »�يظ
 .»تمام اعمال حج را انجام بده بجز طواف بيت اهللا«

فرمايد: در حالت حيض آب  رت عايشه مىخوردن و نوشيدن با وى: زيرا حض -4
دادم، ايشان عينا از همانجا كه من نوشيده بودم  نوشيدم و ظرف آب را به رسول اللّه مى مى
گويد: در مورد اينكه با زن حائض  مى  حضرت عبداللّه بن مسعود (مسلم). نوشيد، مى

 پرسيدم؟ فرمود: اشكالى ندارد. صهم خوراك شوم از آنحضرت

 احكام نماز: مفصل هشت
 : اين فصل مشتمل بر چهارده ماده است

  :: در بيان حكم، حكمت و فضيلت نماز ماده اول
 حكم نماز: -1

هاى متعددى به اقامه  نماز فرض است از جانب خداوند بر هر مؤمن. خداوند در آيه
 آن امر كرده است:

﴿ ْ وا �ِيمن
َ
ۚ لّصلَوٰ ٱ فَأ ۡ ٱ َ�َ  َ�نَۡت  ةَ لّصلَوٰ ٱ ِِنّ  ةَ ؤۡ ل نماز را « .]103[النساء:  ﴾اقنوتٗ ّموۡ  ابٗ َُِ�ٰ  مَِِ�َ من

 است.  بر پا داريد، همانا نماز بر مؤمنان در اوقات مخصوص فرض

ْ َ�ٰ ﴿فرمايد:  و مى وا ٰ ٱ َ�َ  فِظن ۡ ٱ ةِ لّصلَوٰ ٱوَ  تِ لّصلََ� ِۡ ل بر تمام نمازها و « .]238: ة[البقر ﴾َطيٰ ون
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 .»اظبت كنيدالخصوص بر نماز وسطى (عصر) مو على
ترين اركان دين معرفى  نماز را به عنوان يكى از مهم صعالوه بر اين رسول اكرم

َُ ُ «نموده و فرموده است،  � َ�ىظ ًَ َّم َُ  َّ
َ
 ََ  ُ َّ َ الَّال �

َ
َظ َال الََ

َ
َ  َدَ يَدَة   َ َخظ ََ َُِم  َِمظ بَُ�َ �

َِضتَيَ  �سزّ  ََ َة  َِ ُّ َِقَيَم �س ََ  
ُ َُّموَُ ََ ََ َزَحي َّ َم  وظ ََ ََ َ،ظَت 

ظ
ّّ �ي َََد   اسالم بر پنج«(متفق عليه).  »َنَة 

. »ستون استوار است، شهادت كلمه توحيد، نماز، زكات، حج بيت اللّه و روزه ماه مبارك رمضان

كند صد درصد  تارك نماز شرعا بايد كشته شود و كسى كه در اداى آن تنبلى و سستى مى
 فاسق است.

 :سفه نمازحكمت و فل -2
از جمله فلسفه و حكمت مشروعيت نماز اين است كه نماز موجب پاكى نفس و 

كند و باعث  شود و بنده را براى مناجات و راز و نياز با پروردگار آماده مى تزكيه باطن مى

قِمِ ﴿فرمايد:  شود. خداوند مى منكر مىجلوگيرى از فحشا و 
َ
ۖ لّصلَوٰ ٱ َوأ َۡ  ةَ لّصلَوٰ ٱ ِِنّ  ةَ  َعنِ  َ�ٰ َ�

ٓ َفحۡ لۡ ٱ ا ۡ ٱوَ  ءِ ََ ََكرِ ل نماز را بر پا دار، همانا نماز (انسان را) از فحشا و منكر « .]45[العنكبوت:  ﴾من
 .»دارد باز مى

 :فضيلت نماز
 آن به احاديث ذيل توجه شود. شان  براى بيان فضيلت نماز و عظمت

َ�ُموُدُ  �«فرمايد:  مى صرسول اكرم -1 ََ ُِمَ  ِمظ � ِ ُِ �َزظ ةَ َمََيَنَه َّ  ََ ّظ َََذ َُِةَ  ُّ س
َْ يدُ   .»ى آن جهاد در راه خدا است اساس امر اسالم و ستون آن نماز و قله«(مسلم).  »�

ةَ «فرمايد:  مى صرسول اكرم -2 َِ ُّ ِظُك �س َِ تَ
ِظ ُُ ظ

َ� َ لَ�ظ ََ ُِّجَل  َ �س فرق «(مسلم).  »َِ�ظ
 .»مسلمان و كافر نماز است  ميان

به من امر شده تا با مردم قتال كنم مادام كه كلمه «: فرمايد مى صرسول اكرم -3
اند، هرگاه مردم اين اعمال  اند و زكات اموال را نپرداخته اند، نماز نخوانده توحيد را نگفته

را انجام داده باشند، جان و مال آنها مصون خواهد بود بجز اينكه اسالم حكم كند و باطن 
 يه).. (متفق عل»آنان موكول به خداوند است
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 سوال شد، كدام عمل بهتراست؟ فرمود: نماز در اول وقت. صاز رسول اكرم -4
 (مسلم).

گانه مانند جوى آبى است كه در نزديكى شما جريان  فرمايد: نمازهاى پنج و مى -5
تان باقى  داشته باشد، اگر روزى پنج دفعه در آن غسل كنيد، آيا هيچگونه چركى در بدن

اى رسول خدا! نمازهاى پنجگانه نيز گناهان شما را خواهد ماند؟ عرض كردند: خير، 
 (مسلم). همچنان محو و نابود خواهد كرد.

فرمايد: هر كس براى نمازهاى پنجگانه درست وضو كند با  مى صرسول اكرم -6
خشوع و خضوع آنها را بخواند ركوع و ساير آداب آن را رعايت كند، تمام گناهان قبلى 

مرتكب گناه كبيره نشده باشد، اين فضل و كرم الهى  او بخشوده خواهند شد مادام كه
 اختصاص به يك زمان ندارد بلكه براى هميشه است.

  :: تقسيم نماز به فرض، سنت و نفل ماده دوم
رسول  .اند از نمازهاى پنجگانه، ظهر عصر، مغرب و عشاء نماز فرض: عبارت -1

ُ «فرمايد:  مى صاكرم َّ الََو�ت  َكتَىَُ ّ  � ََ  َُ ىَيَد َيَم ظ َجيَ  بََ ّ  سَ ظ ضَُح،ّ ظ َنَظُ ّ  َخظ َِ
ظ
َ� َ ََ  

َت بََ ّ  فَالَ 
ظ
َن ظ سَ ظ ضَأ ََ ََّة  َ

ظ
َلالَُه �ْ َظ َظ ضُ

َ
  ٌَ َ َ� ظ َّ � ََ ُ َعَظ

َ
َ ََ َّقَ ّ  َن َِ يفًي  َِ َتهظ ًي �مظ ُ َدىِظ

َ
َ ََ ىظ

َظ َدي َِ ََ بَُه 
ِّ َظ َديَ  َع ٌَ الَ َ َ� ظ َّ � ََ ََّةَ َعَظ

ظ
دظَلالَُه �ْ

َ
   َ« 

خداوند نمازهاى پنجگانه را فرض نموده است، هر كس « ).و غيره و هو حسن (دارمي
بطور مداوم و بدون كوتاهى آنها ار انجام دهد، خداوند بهشت را برايش بيمه كرده است و هر 

او را عذاب  كس آنها را انجام ندهد خداوند در برابر او هيچگونه تعهدى ندارد، آنرا بخواهد
 .»سازد مي دهد و يا به جنت داخل مى

باشند: وتر، دو ركعت سنت فجر، نماز  نماز سنت: نمازهاى سنت بشرح زير مى -2
باشند،  عيد فطر و قربان، نماز كسوف، و نماز باران، اينها نمازهاى سنت مؤكده گفته مى

ند، دو ركعت بعد از شو ها كه با فرايض خوانده مى المسجد و ساير سنت تحيةنمازهاى 
 هستند. راويح و نماز تهجد سنت غير مؤكدهوضو، نماز چاشت، ت
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هاى اگر كسى نمازى بخواند نفل  نمازهاى نفل: بجز سنن مؤكده و همچنين سنت -3
 شود و چه در روز و چه در شب. ناميده مى

 :ماده سوم: شرايط نماز
 شرايط وجوب نماز، عبارتند از:

بر كافر واجب نيست، زيرا نخست شهادتين و بعد از آن نماز  بودن: نمازمسلمان  -1
شود، چنانكه در حديث آمده است، آنحضرت فرمود: به من امر شده، تا مردم  فرض مى

اند، با آنان قتال  را نپرداخته شان  اند، و زكات اموال كلمه شهادتين را نگفته و نماز نخوانده
فرمود: اگر مردم در امر ايمان و  به حضرت معاذ صهمچنين رسول اكرم .كنم

روز پنج بار نماز را بر  شهادتين از تو اطاعت كردند، آنگاه به آنان بگو: كه خداوند شبانه
 آنان فرض كرده است.

فََ  «فرموده است:  صبودن: نماز بر مجنون فرض نيست. زيرا رسول اكرمعاقل  -2 ُّ

 َ � َّ َّيَََ  َد ُ  َعَ  �
َِ َقالَُ  َ� ظ َُ

ظ
َ� َّ ََ َد َُو ِظ َم

ظ َََعَ  �س َّ َبظتََالَ   ّ َد َّ
ُّ َََعَ  �س ََ،ظَقَه  َظ

َقَل  ِظ  (احمد و حاكم). »َ�

َّ «فرمايد:  مى صاكرم  : نماز بر كودك فرض نيست. رسولبلوغ -3 ّ َد َّ
ُّ َعَ  �س

َ� «نماز بخوانند. در حديثى آمده است.  مستحب است كه كودكان امر شوند تا »َبظتََال َ  ُِ ُز
 ُ َ قُو� بَىَظ ِّ فَ ََ  َ  

ِظََيُ  َعشظ ََُم ظ   ُلوُم ظ َعالَ،ظَ يَ  َ
ََ�اظ ِظََيُ  َمىظَ  َمََ�َ  ََُم ظ   َِة  ُّ َظالَدُم ظ بَيس  ظ  

تان را در هفت سالگى امركنيد تا نماز خوانند و در ده   فرزندان«(ابوداود).  »ف �لَحيَج َ 
 .»در برابر ترك نماز تنبيهشان كنيدسالگى رختخواب آنان را جدا كرده و 

گردد،  رض نمىرسيدن وقت نماز: هيچ نمازى قبل از فرا رسيدن وقتش ففرا  -4

ۡ ٱ َ�َ  َ�نَۡت  ةَ لّصلَوٰ ٱ ِِنّ ﴿فرمايد:  خداوند مى ؤۡ ل نماز در « .]103[النساء:  ﴾اقنوتٗ ّموۡ  ابٗ َُِ�ٰ  ِمَِ�َ من

اوقات نماز را به رسول  ه جبرئيلچنانك. »اوقات معينى بر مؤمنان فرض شده است
گفت: بنلد شو  صآموخته است. در حديثى آمده است. جبرئيل به رسول اكرم صاكرم
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نماز بخوان، رسول اللّه نماز ظهر را بعد از زوال آفتاب خواند، بعد وقت نماز عصر 
د فرمود: بنلد شو نماز بخوان، رسول اللّه بع صفرارسيد، جبرائيل خطاب به رسول اكرم

از اينكه سايه هر چيز باندازه يك برابر آن رسيده بود، نماز عصر را خواند، بعد وقت 
بالفاصله بعد از  صبخوان، رسول اللّه مغرب فرارسيد، جبرئيل گفت: بلند شو نماز

مغرب را خواند، بعد وقت نماز عشاء فرا رسيد، گفت: بلند شو، نماز  زغروب آفتاب نما
شفق (عشاء را بعد از غايب شدن سرخى آفتاب بجا آورد. نماز  صبخوان. رسول اكرم

بعد وقت فجر فرا رسيد، گفت: بلند شو، نماز بخوان ). احمر كنار آسمان طرف مغرب
بعد از ظاهر شدن سفيدى نور آفتاب در افق نماز فجر را خواند. روز بعد  صرسول اكرم

عصر را بعد از اينكه سايه امر كرد نماز  صجبرائيل براى تعيين آخر وقت آمد به پيامبر
اندازه دو برابر خودش رسيده بود بخواند، بعد براى نماز مغرب در همان وقت ه هر چيز ب

ديروزى آمد و امر به نماز كرد، براى نماز عشاء بعد از سپرى شدن نصف شب يا ثلث 

كرد و  ةشب آمد و بعد براى نماز فجر موقعى كامال روشن شده بود آمد و امر به صلو

قظٌت « بعد فرمود: ََ ضظَ   َِ َ َم َِ�ظ (احمد، نسائى و . »اول و آخر وقت هر نماز اينست« :يعنى »َني 
  ).ىترمذ
از خون حيض و نفاس: نماز بر در حال حيض و نفاس واجب نيست تا طهارت  -5

َ،ظَحُة « فرموده است: صاينكه كامال پاك نشده است. زيرا رسول اكرم
ظ
ىَالََت �ُ ْظ

َ
الََذ�  

َِةَ فَيتظ  ُّ َِ �س  .»هر گاه دچار قاعدگى شدى، نماز را ترك كن«(نسائي).  »ُِ
 :شرايط صحت نماز

وضو بودن و از حدث اكبر، يعنى غسل. و از بين  حدث اصغر: يعنى بىپاكى از  -1

ةً «فرمايد:  مى صبردن نجاست از بدن، مكان و لباس. زيرا رسول اكرم َِ ََ َل  ىَُل �  َ�قظ
َ
ال

 ََ  َ
ِظ َْ
ّ  بَ  .»پذيرد خداوند هيچ نمازى را بدون پاكى و طهارت نمى« (مسلم). »ُ و

ْ ﴿ايد: فرم عورت: زيرا خداوند مىستر  -2 وا ذن مۡ  خن ِّ  ِعَدَ  زِ�نََت�ن َۡ  �ن [األعراف:  ﴾ِجدٖ َُ
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پس هيچ نمازى در حالت كشف و ظاهر بودن ، »هر نماز لباس تان را بپوشيد  وقت«. ]31
 زينت در لباس اين است كه عورت ستر شود.شود، چون  عورت صحيح نمى

عورت مرد از ناف تا زانو است. و تمام بدن زن بجز قرص چهره و دو كف دست  

َل «عورت است، و بايد پوشيده شود. در اين خصوص آنحضرت فرموده است:  ىَُل � ال َ�قظ
  ّ مي  َبَ

ّ
ُ  الال َِة َديََ زنى را بدون پوشش  خداوند نماز هيچ« ).ابوداود با سند خوب( »ََ

در باره نماز زن بدون شلوار سوال شد،  صو وقتى از رسول اكرم، »پذيرد صحيح نمى

َن،ظَ ي«فرمود:  ََ َّ قَ ُ و َُ ّطي  َْ ي ُ� ًْ  َميبَ
ُُ ّظ ُّ � ََ اگر جامه زن بلند باشد بحدى كه پشت « »الَذ� َن

 .»قدم را بپوشاند، مانعى ندارد

 َما ثن وََحيۡ ﴿فرمايد:  شود، خداوند مى حيح نمىقبله ص استقبال قبله: زيرا نماز بدون -3
َتنمۡ  ْ  ُن مۡ  فََولّوا وَه�ن هرجا كه هستيد به هنگام نماز به مسجد حرام « .]144: ة[البقر ﴾ۥَرهن َشطۡ  ونجن

البته كسى كه بخاطر خوف و بيمارى قادر به استقبال قبله نباشد، شرط قبله  ،»رو بياوريد
نطور كه مسافر در نمازهاى نفلى بهر سو كه خواسته باشد، گردد، هما از وى ساقط مى

از مكه به مدينه تشريف  صتواند نماز بخواند، زيرا در روايات داريم كه رسول اكرم مى
برد و نمازهاى نفل را در حالى كه سوار بر مركب بود به همان جهتى كه مركب به  مى

 خواند. رفت مى پيش مى

 :سنن، مباح، مكروهات، مبطالت نماز : در بيان فرايض، ماده چهارم
 :فرائض نماز -1

 فرايض نماز بشرح زير هستند:
ايستادن در نماز فرض براى كسانى كه توان ايستادن را دارند. پس نماز در حالت  -1

نشسته در حالى كه شخص قدرت و توان ايستادن را دارد، صحيح نيست. زيرا خداوند 

ْ ﴿: فرمايد مى وا ُن ِ  َوقنو ّ َِ  ٰ در  ،»براى اطاعت از خداوند در نمازها قيام كنيد«. ]238: ة[البقر ﴾َِتِ�َ َ�
فرمايد:  مى خطاب به حضرت عمران بن حصين صحديثى آمده است، رسول اكرم
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ستادن را نداشتى، پس نشسته نماز بخوان و اگر يدر حال ايستاده نماز بخوان، اگر توان ا
 (بخاري). اى نماز بخوان. از كشيدهتوان نشستن را نداشتى، در حالى كه در

 صزيرا رسول اكرم ،يعنى تصميم قلبى براى خواندن نمازى معيننيت:  -2

َميُل بَيَّ،يَت «فرمايد:  مى �ظ
َ
 .»الَّ�َمي �َ

تيُح « فرمايد: مى صبدليل اينكه رسول اكرم »اهللاّ أكرب«تكبير تحريم با كلمه  -3 ِظ َن

�ظمُ  َِ
ظ َ� ََ  َ ُّ َِة �َّط و ُّ َال،ظ ُ �س َظ ظَال،ظالَُ ي �ََّ

َ
� ََ  ُ ِظ َى ، و ترمذى و صححه (ابوداود »َ ي �ّاكظ

است، و احرام آن تكبير يعنى گفتن اللّه أكبر و احالل و بيرون شدن   كليد نماز طهارت« ).حاكم
 .»از آن بوسيله سالم است

َِ «: زيرا در حديث آمده است، تحةالفا ةءقرا -4 الوةَ سََم ظ سَ ظ َ�قظ ََ َكتَيَا ال 
ظ
َة �َ َ

َ
ي� َِ  » ظ بَ

نزد احناف مطلق قرائت فرض (، »هر كس كه سوره فاتحه را نخواند، نمازش اعتبارى ندارد«
البته در نمازهاى جهرى قرائت فاتحه از مقتدى ساقط  ).و قرائت فاتحه واجب است

را ). زينماز صبح ، نماز مغرب، نماز عشاء كه با جماعت خوانده شود، مترجم(شود،  مى

 �ذَا ﴿فرمايد:  ت است چنانكه خداوند مىسكوت و گوش دادن به قرائ  مور بهمقتدى مأ
رۡ لۡ ٱ قنرِئَ  ْ ِۡ ٱفَ  َءانن قن وا ْ  ۥَ�ن  تَِمعن نِصتنوا

َ
شود، سكوت را  وقتى قرآن خوانده مى« .]204[األعراف:  ﴾َوأ

َِ «فرمايد:  مى صو رسول اكرم. »رعايت كرده و گوش فرا دهيد � َ ِّ ََِذ� الذ� َك ََ  �َُ ِّ َنيُم فََك

تُوظ� َُ نظ
َ
 فَأ

َ
 َِ خواند، خاموشي را  گويد، تكبير بگوئيد و هرگاه امام مى وقتى امام تكبير مى« »قَ

 ولى در نمازهاى سرى، مقتدى بايد فاتحه را بخواند. »اختيار كنيد
  ركوع -5
ى انجام بلند شدن از ركوع، رسول اكرم خطاب به شخصى كه اركان نماز را بخوب -6

َل قَيًََمي«داد، فرمود:  نمى ََ تَ ِظ َّ َق َي ظ َد ّظ �  ُُّ ي  ًِ َمَئّ ّ�َك َّ َقطظ ّظَك ظ َد ركوع «(بخاري).  »ُُّ  �
كن و در حالت ركوع بمان تا ركوعت به اطمينان انجام گيرد، بعد از ركوع بلند شو و در حالت 

 .»اطمينان بايست تا قومه به آرامى انجام گيرد

  جدهس -7
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خطاب به شخصى كه اركان نماز را به  صبلند شدن از سجده، زيرا رسول اكرم -8

ي«داد، فرمود:  درستى انجام نمى ًَ َ َمَئّ َجيس َّ َقطظ َي ظ َد ّظ �  ُُّ  � ًَ َمَئّ َميَج َّ َقطظ َظ َد ُِ  »ُُّ  �مظ
م باش تا جلسه به سجده كن تا در  حالت سجده آرام گيرى بعد سر را از سجده بلند كن و آرا«

 ت:اس و در قرآن آمده ».آرامى انجام گيرد

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا ْ َۡ ٱ َءاَم وا عن  .»اى مؤمنان ركوع و سجده كنيد« .]77[الحج:  ﴾�وَ  َُ

خطاب به  صزيرا رسول اكرم .حفظ آرامش: در ركوع، سجده، قومه و جلسه -9

َمَئّ «داد، فرمود:  نمى به درستى انجام شخصى كه نمازش را َّ َقطظ يعنى نمازت  »َد
 شود تا ركوع، سجده و قومه و جلسه با اطمينان و سكون كامل انجام نگيرد. صحيح نمى

  سالم گفتن -10
آيد مگر با سالم و سالم  نشسته سالم گفتن. لذا نماز گذار از نماز بيرون نمى -11

 ستن باشد.اعتبار ندارد مگر اينكه در حال جلوس و نش
ترتيب ميان اركان نماز. مثال اينكه فاتحه قبل از تكبير تحريمه خوانده نشود،  -12

 صركوع قبل از سجده انجام نگيرد. زيرا كيفيت و ترتيب اركان نماز از رسول اكرم

ظ «ن را به صحابه ياد داده و فرموده است: منقول است و آن حضرت آ َِ
تُُموظ �ظ

َ
 َّ اللوظ� َكَمي  ََ

 ََ
ُ
ر را مقدم خمتأ بنابراين ركن(بخاري).  »ام نماز بخوانيد آنگونه كه من نماز خوانده« »ّ�ظ  

 سازد. خر كردن نماز را باطل مىكردن و ركن مقدم را متأ
 :هاى نماز سنت -2

كده مانند غير مؤ -2مؤكده مانند واجب  -1شوند:  به دو دسته تقسيم مى سنن نماز
 مستحب 

 كده يا واجب:سنن مؤ
سوره يا چند آيه، بعد از فاتحه در نماز فجر يا در دو ركعت اول نماز ظهر، عصر،  -1

در دو ركعت اول نماز  صمغرب و عشاء. چون در روايات آمده است كه رسول اكرم
كرد و احيانا آيه را  ظهر بعد از فاتحه سوره و در دو ركعت آخر فقط فاتحه را قرائت مى
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 اند. ه صداى قرائت آنحضرت را شنيدهچنان بلند خوانده است كه صحاب

دُ «گفتن  -2 َمْ كَ احلْ ُ ملَِنْ محده، ربنا لَ خواند  براى امام و كسيكه تنها نماز مى »سمع اهللاّ

روايت  فقط براى مقتدى. در حديث از حضرت ابوهريره »ربنا لك احلمد«و گفتن 

عَ اهللاّ«بعد از بلند شدن از ركوع  صاست كه رسول اكرم مِ هُ ملَِ     سَ ِدَ و بعد از آن و  »نْ محَ

گفته است. و در حديث مسلم آمده است: هر  »ربنا ولك احلمد«قبل از رفتن به سجده 

 بگوئيد. »ربنا ولك احلمد«گويد، شما  »من محدهـسمع اهللاّ ل«گاه امام 

َ «گفتن  -3 َظ
َ
َ� َ َّ َّ  ََ َم،ظَ  َ مىكي َِ َ �َظ َّ َّ  ََ وع و ركسه بار به ترتيب در  »مىكي

َم،ظ َ «سجده. زيرا وقتى كه  َِ ََ �َظ لّ َّ   َ فرمود: اين  صنازل شد، رسول اكرم »َمىَّح �مظ

َ «كلمات را در حالت ركوع بگوئيد و وقتى كه  َظ
َ
َ� ََ ّل َّ   َ ىَّح �مظ ََ نازل شد فرمود:  »فَ

ود با احمد، ابو دا. (آن را در سجده بخوانيد، يعنى در حالت سجده اين كلمات را بگوئيد
 ).سند خوب

تكبيرات انتقال از قيام به سجده، از سجده به نشستن و از نشستن به ايستادن. دليل  -4
 اند. شنيده شده صسنت بودن آنها اين است كه از رسول اكرم

 تشهد اول و دوم و نشستن براى هر دو. -5

َ «اين قرار است:  خواندن كلمات تشهد، و آن از -6 َ ّ ََ الََو�ُتَ �ّاَكّ،يُت  ُّ �س ََ

َ َعىَيدَ  ََ ََ َي  ُم َعالَ،َظ َِ َّ َءتُُه �س َِ َل ََ  َ َّ َُة � ُظ َّ ََ ل  َّ
َّ َ ي � �ل

َ
ُم َعالَ،َظ َ َِ َّ َ  ََ�َّط،ّىَيُتَ �س َّ �

 ًَ َّم َُ  َّ
َ
  َُ  َ دظ

َ
 ََ  َُ

َ
َ ََ � َ

ََ  
َ
ََ ُ ال ََدظ  ُ َّ � 

ّ
َ الال

َ
 الَ

َ
َظ ال

َ
  َُ  َ دظ

َ
  َ�ََ َُ ي ُّ ُ �س

ُ
َُّموَ ََ  ُ َُ  .»� َ�ىظ

[فرمانروائى، رحمت و بركت و پاكى مخصوص اهللا است]، سالم و رحمت و بركات خدا «
بر تو باد اى پيامبر، سالم بر ما و كليه بندگان صالح خدا، من گواه مى دهم كه هيچ معبودى بجز 

 .»بنده و رسول اوست صوجود ندارد و محمد» بحق«اهللا 
و  بنابر اين در دو ركعت مغرب، عشاء اندن در نمازهاى جهرى،به آواز بلند خو -7

 نماز صبح قرائت به آواز بلند و در بقيه نمازها آهسته خوانده شود.
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باشد، اما در  آهسته خواندن در نمازهاى سرى: و اين مخصوص فرايض مى -8
ند، البته نمازهاى نفل، سنت اين است كه در روز آهسته و در شب با آواز بلند خوانده شو

شود، آنگاه در شب نيز آهسته خواندن  اگر صداى قراءت باعث اذيت و آزار ديگران مى
 بهتر است.

بعد از تشهد در قعده دوم، لذا بعد از قراءت  صدرود فرستادن براى رسول اكرم -9

َ «تشهد گويد:  ََ الّ،ظَت  ََ َ  َكَمي  َّم َُ َ نَل  ََ ََ  َ  َ َّم َُ  َ ََ ّل  ََ �َم،َ َ �سالُّ ّ   َِ َ نَل الَبظ ََ ََ �َم،َ   َِ  الَبظ
 َ ََ ََ �َم،َ   َِ َ الَبظ ََ َت 

ظ
� َّ َ  َكَمي بَي َّم َُ َ نَل  ََ ََ  َ  َ َّم َُ  َ ََ َ �سالُّ ّ  بَيَّكظ  ٌَ ، ٌَ َسَ ، َ َُ  ََ نَل  الَنّ

 ٌَ ، ٌَ َسَ ، َ َُ  ََ �َم،َ َ الَنّ َِ  .»الَبظ
و آل ابراهيم درود  ،چنان كه بر ابراهيمو آل محمد درود بفرست هم صبار إلها! بر محمد«

فرستادى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى. بار الها! بر محمد و آل محمد بركت نازل فرما 

 .»و آل ابراهيم بركت نازل كردى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى ،همچنان كه بر ابراهيم
  :هاى غيرمؤكده يا مستحبات سنت

َ ُمىظكَ «دعاى استفتاح:  -1
َ
 الََ

َ
ال ََ َك  َل  َج

َ
تَِيل ََ  ََ ُم َقىَيََّك �مظ ََ َك  ََ َمظ َِ ََ   ّ ُ

ََ �سالو ينَ
ُكَ  ِظ  (رواه مسلم موقوفا). »ََ

يْمِ «خواندن  -2 جِ انِ الرَّ يْطَ نَ الشَّ وذُ بِاهللاِ مِ ِ «در ركعت اول و خواندن  »أَعُ بِسمِ اهللاّ

يْمِ  حِ نِ الرَّ محْ  فََِِذا﴿فرمايد:  خدا مى بدليل اينكهدر تمام ركعات با صداى آهسته.  »الرَّ
 
ۡ
رۡ لۡ ٱ َت قََرأ ِ  َتعِذۡ ِۡ ٱفَ  َءانَ قن ِ ٱب يۡ ٱ ِمنَ  َّ َّ ٰ ل پس هر گاه قرآن « .]98[النحل:  ﴾٩ لرِّجيمِ ٱ نِ ََ

 .»بخوانى، از شيطان رانده شده به خداوند پناه جوى

وع، بلند شدن ها بوقت تكبير تحريمه، رفتن به رك ها تا برابر شانه بلند كردن دست -3
مروى است  باز ركوع، و وقت بلند شدن از دو ركعت اول: زيرا از حضرت ابن عمر

ها بلند كرده بعد تكبير  ها را تا برابر شانه موقع شروع نماز دست صكه رسول اكرم
اند و موقع بلند شدن از ركوع نيز  ها بلند كرده ها را تا شانه اند و موقع ركوع نيز دست گفته
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دُ «اند و  هچنين كرد َمْ كَ احلْ نَا لَ بَّ هُ ورَ ِدَ ُ ملَِنْ محَ عَ اهللاّ مِ  (متفق عليه). اند. گفته »سَ

بعد از  صبعد از قرائت فاتحه: زيرا در روايت آمده است، رسول اكرمگفتن آمين  -4

ۡ ٱ َ�ۡ�ِ ﴿خواندن  ُِ َمغۡ ل و گفته با صداى كشيده آمين . ]7: الفاحتة[ ﴾لِّ�َ لّضآٱ َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ضن

َِنيُمه «است. در روايتى ديگر آمده است:  ۡ ٱ َ�ۡ�ِ ﴿الَذ� قَيَل � ُِ َمغۡ ل و  ﴾لِّ�َ لّضآٱ َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ضن
َم َن ظ َذنظَىهَ  َّ ُ َني َقَق

َ
َ َِ َِ ُْ َة  َُ ََ

َِ ظَم َل �س ُ قَوظ
ُ
َ َِ قَوظ �َي ََ َّ َن ظ  سُوظ�ه ونن�َ فَإَ  (بخاري). »قُوظ

ۡ ٱ َ�ۡ�ِ ﴿وقتى امام  ُِ ضن َمغۡ ل گويد، شما بگوئيد: آمين. هر كس  ﴾لِّ�َ لّضآٱ َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  و
 .»اش بخشوده خواهند شد ها باشد، تمام گناهان گذشته آمين گفتنش موافق با آمين فرشته

طوالنى كردن قراءت در نماز فجر و كوتاه كردن در نماز عصر و مغرب و متوسط  -5
به حضرت ابوموسى  كه حضرت عمرخواندن در نماز عشاء و ظهر. روايت است 

هاى طوال مفصل، و در مغرب از قصار مفصل  اشعرى نوشت: كه در نماز فجر از سوره
 (ترمذي). بخواند.

َ  « اين دعا،خواندن  -6 ََ ََ�مظ ّظُزقظَ�  � ََ  �َ ِظ َي ّظ � ََ ظَ�  َُ ّظ � ََ ِظ َل  َِ
ْظ ميان دو سجده،  »َّّا �

اين دعا را ميان دو سجده خوانده  صول اكرمزيرا در روايت ترمذى آمده است كه رس
 ).ترمذى و نسائى( است.
خواندن دعاى قنوت در ركعت آخر نماز فجر يا در ركعت آخر نماز وتر، بعد از  -7

است  قرائت يا بعد از بلند شدن از ركوع الفاظ و كلمات دعا قنوت كه در حديث آمده
 باشد. بشرح زير مى

َ  َي،َم ظ « ََ َليَّكظ َل َي،َمي  �سالُّ ّ  �مظ ََ ظَت  تََوََّ� َي،َم ظ تََولّ ََ َي،ظَت  ََ فََ� َي،َم ظ  ََ ََ ضظَت  ََ َم
زل  َِ َال ضَ ََ ََ�َلظَت  لل َن ظ  َِ َِنُّه َال ضَ ََ  

ََ َال ُ�قظَي َعالَ،ظ ََ ََ َققظَي  ّ َني قََح،ظَت الَنّ ََ قََ�  ََ َط،ظَت  �ظ
َ
  

ّلََ  َّ َت 
ظ
� َّ َدضظَت َقىَي ََ ََ َن ظ  ََ َن ظ ُ�ُقولََت يفَيتَ َِ لَُم ََ  ََ ُعوُذ بَََِضيَك َن ظ َمَهَط

َ
يَلظَتَ �سالُّ ّ    َِ َق ََ ي 

 ََ ََ ِظ �َ َ ََ َ،ظَت  َُظ
َ
نظَت َكَمي  

َ
  ََ َََُيً  َعالَ،ظ   َ دظ

ُ
ََ َال   ََ َنَظ ُعوُذ بَ

َ
الهى! مرا در زمره « »ََ 

عافيت عطا  ها ى قرار ده كه به آنكسانى قرار ده كه آنها را هدايت كره اى، و مرا جز كسان
اى،  قرار ده كه تو ياور آنانى، و هرچه كه به من عنايت فرموده فرمودى. الهى! مرا جزو كسانى
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مباركش بگردان، و مرا از قضاى بد، حفاظت كن، توئى كه حكم مى كنى، احدى بر تو حاكميت 
تو با او دشمنى ود، و كسى كه ش ندارد، همانا كسيكه تو او را حمايت كنى، ذليل و خوار نمى

يابد. پروردگارا! تو بابركت و بلندمرتبه هستى. الهى! از خشم تو به  كنى هرگز عزت نمى
برم. الهى! من  خشنوديت، و از عذاب تو به عفوت، پناه مى برم، از خشمت به تو پناه مى

 .»اى دح كرده، تو آنچنانى كه خود را متوانم تو را آنطور كه شايسته اى، مدح كنم نمى
در نماز، يعنى افتراش، نشستن روى پاها  صرعايت نحوه نشستن رسول اكرم -8

 ها و تورك در قعده اخيره. آنطور كه معروف است، در تمام نشستن
افتراش: اين است كه قدم چپ را پهن نموده و بر آن بنشيند و قدم پاى راست را 

 نصب كند.
و هر دو پا را از قسمت راست بيرون بياورد،  تورك: اين است كه بر نشيمنگاه بنشيند

هاى دست راست  هاى باز روى زانوى چپ قرار دهد و انگشت دست چپ را با انگشت
در ورايت  موقع خواندن تشهد آن را حركت دهد.را بسته و با انگشت سبابه اشاره كند و 

انوى نشست، دست راست را روى ز هرگاه براى تشهد مى صآمده است كه رسول اكرم
كرد و  گذاشت و با انگشت سبابه اشاره مى راست و دست چپ را روى زانوى چپ مى

 كرد. (مسلم). انگشت تجاوز نمىنگاهش از محل 
دستها روى سينه بطورى كه دست راست باالى دست چپ قرار گيرد، از گذاشتن  -9

ذراع دست راست را روى  گويد: مردم امر شدند كه در نماز سهيل روايت است كه مى
كنار  از صمروى است كه رسول اكرم و از حضرت جابر(بخاري).  چپ بگذارد.

خوانده و دست چپش را روى دست راست گذاشته بود، گذشت و  شخصى كه نماز مى
احمد با سند ( دست آن شخص را كشيد و دست راستش را روى دست چپ قرار داد.

 صحيح).
فرمايد: من از خواندن  است: مى روايت صسجده: زيرا از رسول اكرمدعا در  -10

دگار پرداخته شود رام. در ركوع بايد به تعظيم پرو قرآن در حالت ركوع و سجده منع شده
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 سجده زياد دعا بخوانيد، زيرا دعاى سجده اجابت خواهد شد. (مسلم).و در 
با اين كلمات:  صآخر بعد از خواندن درود براى رسول اكرمدعا در تشهد  -11

َن ظ  �سالُّ  ّ « ََ ظَمَميَتَ  �س ََ ،َي  ظَمكظ ََة �س َن ظ فَتَظ ََ  َ َ
ِظ َق
ظ
�َا �َ َِ َن ظ َع ََ  َ ََّ �َا َجَ  َِ ُعوُذ بََ َن ظ َع

َ
  ّّ ال

ّجيلَ  ُّ ،َح � ََ َم
ظ ََة �س  .»فَتَظ

هاى زندگى و موت و از فتنه مسيح دجال  پروردگارا من از عذاب دوزخ و عذاب قبر و فتنه«
 .»برم به تو پناه مى

حديثى ديگر آمده: هرگاه از تشهد آخر فارغ شديد از چهار چيز پناه خدا را طلب در 
 كنيد. از عذاب جهنم... الخ.

 آغاز سالم از جانب راست. -12
به طرف راست  صسالم دوم بسوى چپ. در حديث آمده است كه رسول اكرم -13

برگردانده و چپ سالم گفته است، يعنى موقع سالم گفتن چهره را بسوى راست و چپ 
 است تا طورى كه رخسارش از پشت ديده شده است.

 بنابر روايات زير، خواندن ذكر و دعا بعد از سالم نيز مستحب است: -14
روايت است بعد از اتمام نماز سه بار استغفراللّه گفته است و  از حضرت ثوبان -1

َِ «بعد فرموده است:  َّ ََ �س َنَظ ََ ُم  َِ َّ �مَ �َسالُ  ل  نظَت �س َِ كظ َِ ََِل َ�
ظ
َت ضَي َذ�ْ

ظ
� َّ  »ُم َقىَي

 (مسلم).
الهى تو سالمى، و سالمتى از جانب تو است، تو بسيار بابركتى، اى صاحب عظمت و «

 »بزرگى

 !دست مرا گرفته، فرمود: اى معاذ گويد: رسول اكرم مى معاذبن جبلحضرت  -2
ر نماز اين دعا را فراموش نكن، كنم كه بعد از ه را دوست دارم، و به تو وصيت مى من تو

َ  َعىَيَدتََ« َظ ََُد َِك 
ََُدكظ َِكَ 

َ َذكظ ََ  ِّ َع
َ
بار الها! به من توفيق بده تا تو را ياد «. »�سالُّ ّ   

 .»كنم، و سپاس گويم، و به بهترين روش، بندگى نمايم
بعد از هر نماز  صروايت است: كه رسول اكرم بن شعبه از حضرت مغيره -3
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َ ََُمَو «اين دعا را گفته است:  فرض َُ َمظ
ظ
ُ� ُ

َ
َ ََ  َ َُ ظُمالظ ُ �س

َ
َ َُ

َ
َ ََ � َ

ََ  
َ
ُ  ال ََ ََدظ  ُ َّ � 

ّ
َ الال

َ
 الَ

َ
ال

 َّ َ
ظ
ُ  َذ� �ْ َِ  َ�َظ

َ
ال ََ ِظتَ  ِظَطي سََمي َنََ  ُن

َ
ال ََ َط،ظتَ  �ظ

َ
 َنينََ  سََمي  

َ
. �سالُّ ّ  ال ٌِ ض ََ َ ُيّ َشظ   قَ َنََظ ََ

َل  َ
ظ
دشاهى از آنِ اهللا، وجود ندارد. شريكى ندارد، پا بجز» بحق«معبودى «(متفق عليه).  .»�ْ

ى اوست، و او بر هرچيزى توانا است، الهى! آن چه تـو بـدهى، هيچ  اوست، ستايش شايسته
گردد، و آنچه تو منع كنى، هيچ كس نمى تواند آنرا بدهد. توانگر، او را ثروتش  كس مانع آن نمى

 .»ثروت از آنِ تو است» تمامى شكوه و«نجات نمى دهد، و  از عذاب تو
فرموده است: هر كس  صروايت است كه رسول اكرم امامهاز حضرت ابى  -4

الكرسى را سى بار بخواند، بالفاصله بعد از موت وارد بهشت  يةبعد از پايان هر نماز آ
 ).نسائى و طبرانى( شود. مى

فرموده است: هر كس  صه رسول اكرمروايت است ك هريرهاز حضرت ابى  -5
بار تكبير گويد و بعد از مجموع  33بار تحميد و  33بعد از نماز سى و سه بار تسبيح و 

ُ «تسبيح، تحميد و تكبير، بار صدم، اين 
َ
َ ََ  َ َُ ظُمالظ ُ �س

َ
َ َُ

َ
َ ََ � َ

ََ  
َ
ُ  ال ََ ََدظ  ُ َّ � 

ّ
َ الال

َ
 الَ

َ
ال

َ ُيّ َشظ    ََ َ ََُمَو  َُ َمظ
ظ
ُ�  ٌِ ض ََ گويد: تمام گناهانش بخشوده خواهند شد ولو اينكه به  »قَ

 اندازه كف دريا باشند.
بعد از هر نماز  صروايت است كه رسول اكرم از حضرت سعدبن ابى وقاص -6

ُعوُذ «اين كلمات را گفته است: 
َ
 ََ  َ َ

ُبظ
ظ
ُعوُذ بََ َن ظ �ْ

َ
 ََ َل  ُهظ ُعوُذ بََ َن ظ �يظ

َ
  ّّ ََ �سالُّ ّ  ال بَ

 َ ِظ َق
ظ
�َا �َ َِ ُعوُذ بََ َن ظ َع

َ
 ََ �ظ،َيَ  ُل ََة � ُعوُذ بََ َن ظ فَتَظ

َ
 ََ  َ َِ ُم

ُِ ّظَذَل �َظ
َ
  

َ
َّّد الل

ُ
َظ  

َ
 »َن ظ  

  در ادامه روايت آمده است كه حضرت سعدبن ابى وقاص، اين دعا را به(بخاري). 
 آموخت. فرزندان خود مى

 :مكروهات نماز

ِ «به اين طرف و آنطرف: در حديث آمده است: التفات با سر و چشم  -1 َِ ت ُمَو َ�لظ
 ََ ىظ َِ

ظ
َة �َ َِ ََ َُ َن ظ  ،ظَطي َّ ُه �س َُ ظتََال چاپيدن   يعنى نگاه كردن باين سو آنسو نوعى«(بخاري).  »َْ

 .»چاپد است كه شيطان آن را از نماز بنده مى
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ََ  َني بَيُل «فرمايد:  مى صنگاه كردن به سوى آسمان: رسول اكرم -2 و ُِ َي ِظ قظَو�م  ضَ
َ
 

يُُّم ظ  َُ بظ
َ
   ّ َِ َط َظ َاُهظ

َ
  ََ َ َ َلََظتَُ ّ  َ� ظ َذس تََ  ظ َِ ََ َميَ  َف  َّ  �س

َ
يَُّم ظ الَل َُ بظ

َ
  چيست«(مسلم).  » 

كنند، آنان از اين عمل باز آيند و يا  ها را در نماز بسوى آسمان بلند مى حال كسانى كه چشم
 .»شود وده مىاينكه بينائى چشم آنان رب

مروى است كه  تخصر، بمعنى گذاشتن دست بر كمر: از حضرت ابوهريره -3
(متفق  منع كرده است از اينكه شخص نماز بخواند و دست بر كمر باشد. صرسول اكرم

 عليه).

ِظُت «فرمايد:  مى صلباس يا موهايى كه آويزان هستند: رسول اكرمجمع كردن  -4 َز
ُ
 

َ مَ  ََ  ََ ُِ مظ
َ
َظ  

َ
 � ًِ ِظ َال َد ََ ًلي  َّ َُوظ ُُ َال  َ ََ ُم    �ظ

َ
َة   َِ هفت   به من امر شده تا روى«(مسلم).  »ىظ

 .»استخوان سجده كنم و لباس و موها را در نماز جمع و جور نكنم
ها در يكديگر يا به صدا در آوردن آنها، در حديث آمده است  داخل كردن انگشت -5

ها را داخل همديگر كرده است. رسول  شخصى را ديد كه انگشت صكه رسول اكرم
ها را به  هاى آن مرد را از هم جدا كرد و فرمود: در حالت نماز انگشت انگشت صاكرم

ابن ماجه با سند ضعيف آن روايت كرده است و اين حديث نزد اكثر اهل ( صدا در نياور.
 ).علم معمول به است

 صر: زيرا رسول اكرمهاى محل سجده بيش از يك با بر سنگريزهكشيدن دست  -6

َظ ُكَظَت َال «فرمايد:  مى ََة تَُو�َجُ ُهَ الَ ُظ ِّ َّ �س ََ  فَإَ
ظ
َح �ُ ََ َِ َ�مظ ََِة فَ ُّ  �س

َ
ُم ظ الَل َُ َد

َ
الََذ� قَيَم  

ةً  ََ ََ�َد ًة  ِّ ًِ َيَم َّ فَيَع هاى (محل  ريزه خواند، سنگ هرگا كسى از شما نماز مى«(ترمذي).  »بُ
هاى خداوند در جلو  مسح نكند. يعنى روى آنها دست نكشد. چرا كه رحمتنماز يا سجده) را 

نماز گذار هستند البته اگر دست كشيدن الزمى باشد، پس يك بار روى آنها دست كشيده شود، 
 .»نه بيشتر

بازى كردن و هر عملى ديگر كه انسان را از نماز غافل كند و مانع خشوع گردد:  -7
هاى فرش و ديوار مسجد و غيره.  لباس يا نگاه كردن به زيباييىمانند بازى كردن با ريش، 
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ةَ «فرمايد:  مى صزيرا رسول اكرم
َِ ُّ َِ �س ُكَُو�  آرامش و سكون  نماز را با« :يعنى »�ُمظ

 .»انجام دهيد

فۡ  قَدۡ ﴿در قرآن مجيد آمده است: (
َ
ۡ ٱ لَحَ أ ؤۡ ل َنونَ من َِنَ ٱ ١ ِم مۡ  َّ  َصَ�تِِهمۡ  ِ�  هن

عنونَ َ�ٰ  بدرستى مؤمنينى رستگاراند كه در نمازهاى خود خشوع « .]2-1[المؤمنون:  ﴾٢َِ

 .)مترجم »دارند

ي «فرمايد:  مى صقرائت در ركوع و سجده: رسول اكرم -8 ًِ َّ�َك  ََ ن ِظ ُق
ظ
َ�  ََِ قظ

َ
َظ  

َ
نَُ ،ظُت  

� ًَ َظ َميَج
َ
 (مسلم).. »ام از خواندن قرآن در حالت ركوع و سجده منع شده« » 

بهتر (  .ردن با اخبثين يعنى نماز خواندن در حالت فشار پيشاب و مدفوعكمبارزه  -9
قبل از شروع نماز چنانچه در حالت فشار پيشاب يا مدفوع باشد. ابتدا  اراست نماز گذ

 . (مترجم))رفع حاجت نموده وضو بگيرد و پس به نماز بايستد
باشد، چون در خواندن موقعى كه غذا آماده است و نماز گزار گرسنه نماز  -10

ََ «حديث آمده است:  ىَ َي لظ
َ
ُه �َ ُِ �فَ ََ ََُمَو ضُ َال  ََ يَم  َِ َة �َّط َ ْظ َ َِ َة 

َِ ََ موقعى « (مسلم). »َال 
 .»آورد، نماز اعتبارى ندارد غذا حاضر است يا پيشاب و مدفوع فشار مى كه

نشستن مانند سگ و گذاشتن بازوها روى زمين، در حديث از حضرت  -12و  11
نهى كرده است از نشستن مانند نشستن  صروايت است كه رسول اكرم لهعايش

 (مسلم). شيطان و از اينكه بازوها مانند بازوهاى درندگان روى زمين گذاشته شوند.
 :مبطالت نماز

 كنند: موارد زير نماز را باطل مى
بعد از ترك كردن و بجاى نياوردن ركنى از اركان نماز: اگر قبل از اتمام، يا اندكى  -1

خطاب به شخصى كه نمازش را ناقص انجام  صزيرا رسول اكرم .اتمام، تدارك نشود

ّل «كرد، فرمود:  داده بود، يعنى آرامش و اعتدال را رعايت، نمى َُ ََ سَ ظ تُ ّل فَإَنّ
َُ ّظَج ظ فَ �َ« 

 (مسلم).. »نمازت را اعاده كن زيرا نماز كه تو خواندي اعتبارى ندارد«
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َّ َف «فرمايد:  مى صيدن، در حديث آمده است رسول اكرمو نوشخوردن  -2 الَ

 ًِ ُْ َُ َ َِة س ُّ  .»همانا نماز اعمال مخصوص خودش را دارد« »�س

ْ ﴿فرمايد:  اصالح نماز، خداوند مى حرف زدن بغير قصد -3 وا ُن ِ  َوقنو ّ َِ  ٰ : ة[البقر ﴾َِتِ�َ َ�

َِ َ «فته شده است: و در حديث گ باشيد.يعنى در نماز ساكت و خاموش  .]238 َّ َم ال
 َِ َّي َم �

َ ََ ٌ  َن ظ  الُُح َي،َ ي َشظ ُظ  ضَ
َ
َة ال َِ ُّ همانا در نماز هيچگونه سخن از « (مسلم).» �س

 .»سخنان مردم شايستگى ندارد
يده سپس در باره اتمام نماز از اگر سخن براى اصالح نماز باشد، مثال امام سالم گردان

 آنگاه »اى تو نماز را تمام نكرده«مقتدى در جواب او بگويد:  د، اگركن مومين سوال مىمأ
جويد و  امام نمازش را تمام كند، مانعى ندارد. يا اينكه امام در قرائت از مقتدى كمك مى

 .(مترجم) )كند به ادامه قرائت يا اصالح قرائت راهنمائى مى( دهد، مقتدى او را لقمه مى
و ذواليدن  صتند مانعى ندارند. زيرا رسول اكرماين سخنان كه به قصد اصالح نماز هس

ليدين اش دراز بودند و بهمين مناسبت او را ذوهاي صحابى بود كه دستذواليدين: (
زدند و نماز آنان باطل قرار داده نشد، ذواليدن خطاب به رسول   در نماز حرف). گفتند مى

 «گفت:  صاللّه
َ
ُةح  َِ ُّ ََت �س َُ مظ قُ

َ
،ظَت   ََ

َ ظ «اب فرمود: در جو »ُ َُ سَ ظ ُققظ ََ  ََ ظ ُ
َ
(متفق  »سَ ظ  

اى يا نماز قصر شده است؟ رسول  پرسيد، يا رسول اللّه فراموش كرده  ذواليدينعليه). 
 فرمود: نه فراموش كردم و نه نماز قصر شده است. صاللّه

خنديدن با صداى بلند: (يعنى قهقهه نه تبسم) تمام مذاهب اتفاق دارند كه  -4
آن را مبطل وضو نيز  ءمراه با قهقهه شكننده نماز است، حتى بعضى از علماخنديدن ه

ال ضقط  �سُِة �سكش ََُ  ضقطِ ي «روايت است،  صدانند. از رسول اكرم مى
، الصغري طربانى يف( .»كند كند لكن قهقهه آن را باطل مى تبسم نماز را باطل نمى« »�َق ق ة

 ).ش اشكالى نداردسند
را از نماز غافل  ءون عمل زياد منافى عبادت است و دل و ساير اعضا: چعمل كثير -5
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رفتن  كند. اما عمل قليل و اندك، مانند برابر كردن عمامه يا جلو و مشغول بخود مى
باندازه يك قدم براى پر كردن جاى خالى صف يا دراز كردن دست يا يك حركت بسوى 

ت صحيح ثابت است كه رسول آيد. چون از روايا چيزى شكننده نماز بحساب نمى
هاى خود سوار كرده و  اش امامه دختر زينب را در حال اقامه نماز بر شانه نوه صاكرم

 بعد او را بر زمين گذاشته است.
اندازه ركعات نماز اضافه بخواند، يعنى نماز ظهر را بجاى ه فراموشى فاحش: مثال ب -6

ت شش ركعت، يا نماز فجر را چهار ركعت هشت ركعت و نماز مغرب را بجاى سه ركع
كه اشتباه بزرگ به نحوى كه به اندازه ركعات يك نماز، ركعات  چهار ركعت بخواند، زيرا

اضافى بخواند دليل بر غفلت و عدم خشوع است. حال آنكه خشوع روح و جوهره اصلى 
 نماز است و هرگاه روح نماز از دست برود، نمازى باقى نخواهد ماند.

افتد كه نماز ظهر  بياد مى مثال مشغول نماز عصر است و ،ضا شده بيفتدبياد نماز ق -7
گردد مگر اينكه ابتدا نماز ظهر را  را نخوانده است، در چنين حالتى نماز عصرش باطل مى

بصورت قضا بجاى آورد و سپس عصر را بخواند، چون ترتيب ميان نمازهاى پنجگانه 
رده و يك بار نيز خالف آن عمل نكرده فرض است، زيرا كه شارع ترتيب را رعايت ك

 است.
  :آنچه كه در نماز مباح است

 .)واب و تركش موجب گناه نيست: عملى است كه انجام دادنش موجب ثمباح(
مانند برابر كردن چادر و غيره، زيرا چنين عمل اندك از رسول عمل اندك:  -1
 ثابت است. صاكرم
 ردن بوقت ضرورت و نياز.تنحنح: سينه و گلو را صاف كردن و اُح اُح ك -2
اصالح صف نماز: مثال كشيدن او به جلو يا به عقب، يا گرداندن مقتدى از راست  -3

را از طرف چپ به سمت  بابن عباس صبه چپ امام، همانطور كه رسول اكرم
 راست خود برگرداند.
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 خميازه كشيدن و گذاشتن دست روى دهن. -4
) و ائت يا تصحيح قرائت وىكمك كردن امام براى ادامه قرلقمه دادن امام ( -5

 صمرتكب اشتباه شود، رسول اكرم  خواندن براى اين منظور در صورتى كه امام تسبيح

َ «فرمايد:  مى َّ � ََ َِتََه فَالظ،َُقلظ ُمىظَكي ََ  َِ   ٌ هر كس در نماز با «(متفق عليه).  »َن ظ نَيبَُه َشظ
 .»مشكلى مواجه شود بايد سبحان اللّه گويد

شوند: در حديث آمده است، رسول  كسانى كه از جلو نماز رد مىمنع كردن  -6
شود، بايد نماز گذار او را منع  گذار رد مى فرمايد: هرگاه كسى از جلو نماز مى صاللّه

 كند، اگر باز نيامد با وى گالويز شود.
كشتن مار و كژدم در صورتى كه احتمال ضرر از آنها وجود داشته باشد: در  -7

َّ،ُة «فرمايد:  مى صرسول اكرمحديث آمده است، 
ظ
َةَ �ُ َِ ُّ َِ �س وََدضظَ   مظ

ظ ظ
تُالُوظ� �َ ْظ ُ�

َُِا  قظ َِ
ظ
َ�  (ترمذي).. »دو موجود موذى، يعنى مار و كژدم را در حالت نماز قتل كنيد« »ََ

 است. اندك و قابل عفو بدن با دست: خاراندن با دست عملىخاراندن  -8
اين  صگويد، رسول اكرم ذار سالم مىاشاره با دست براى كسى كه به نماز گ -5

 (ترمذي). عمل را انجام داده است.

 :ماده پنجم: سجده سهو
) سهو: بمعنى انجام اشتباه و غير عمدى است(هر كس در نماز مرتكب سهو شود، 

مثال يك ركعت يا يك سجده اضافه انجام دهد، براى جبران اين فراموشى بر وى الزم 
از اتمام نماز دو سجده كرده و سپس سالم گويد، هرگاه  است كه سجده كند، يعنى بعد

 واجبى از نماز ترك شود، الزم است كه قبل از سالم دو سجده انجام دهد.
مثال: اگر تشهد وسطى را ترك كرد و بعد از ايستادن براى ركعت سوم بياد آورد، نبايد 

هم چنين اگر  بسوى تشهد و قعده برگردد بلكه قبل از سالم سجده سهو بجاى آورد،
كسى قبل از اتمام نماز سالم گويد، بالفاصله متوجه اشتباه خود شود، نمازش را كامل 



 روش زندگي مسلمان  326

 

 آورد. كرده، سجده سهو بجا
در  صاست. رسول اكرم صاصل ضابطه در اين خصوص قول و عمل رسول اكرم

پايان دو ركعت سالم گفت، صحابه او را متوجه نسيان و فراموشى كرد، پيامبر نماز را 
 (متفق عليه). اعاده كرده و بعد از اتمام آن، سجده سهو كردند.

بعد از ركعت دوم بدون اينكه تشهد و قعده اولى را  صدر جريانى ديگر رسول اكرم
هرگاه كسى از شما «فرمود: از سالم سجده سهو كرد و  انجام دهد بلند شد و در پايان قبل

انده است، سه ركعت يا چهار ركعت، داند چند خو در نماز دچار شك و ترديد شد، نمى
شك را رها كرده و يقين را مبناى عمل قرار دهد و در پايان قبل از سالم دو سجده انجام 
دهد، اگر قبال پنج ركعت خوانده است، اين دو سجده آن پنج ركعت را جفت نموده 
است و اگر چهار تمام خوانده است اين دو سجده موجب ذلت و بخاك كشيدن پوزه 

 شوند. يطان مىش
كند، مرتكب سهو شود نزد اكثر علماء سجده  اگر مقتدى كه در نماز از امام اقتدا مى

سهو بروى واجب نيست، البته اگر امام سهو كند به تبعيت از امام بر مقتدى نيز سجده 
گردد زيرا كه تبعيت از امام بر وى واجب است و نماز او نيز مرتبط با  سهو واجب مى

است. وقتى كه رسول اللّه سهو كرد و سجده نمود، اصحاب نيز همراه وى نماز امام 
 سجده كردند.

 :: كيفيت نماز ماده ششم
بعد از داخل شدن وقت نماز، همراه با طهارت و ستر عورت در حالى كه رو به قبله 

 ها را تا برابر ايستاده است الفاظ اقامت را بگويد، بعد از فارغ شدن از الفاظ اقامه دست

گويد. دست راستش  »اهللاّ أكرب«ها بلند كرده نمازى را كه در نظر دارد قصد كند و  گوش

را باالى دست چپ روى سينه بگذارد. ثنا را بخواند و بعد بسم اللّه الرحمن الرحيم را 

َ «خوانده سوره فاتحه را تا آخر بخواند، بعد از  نيْ آلِّ الَ الضَّ اى  گويد. بعد سوره »آمني« »وَ
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ها را تا  هاى قرآن تالوت كند. بعد دست يا هر مقدار كه برايش مقدور باشد از آيهكامل 
ها بلند كرده، اللّه اكبر گويد و به ركوع برود، با كف دو دست زانوها را محكم  برابر شانه

گرفته، كمرش را خوب راست كند، در حالت ركوع سر را بلند نكند و نه آن را پائين 

ظِيْمِ «مرش باشد در ركوع سه بار گيرد بلكه برابر با ك عَ ىَ الْ بِّ انَ رَ بْحَ گويد، بعد  »سُ

هُ «ها را بلند كرده با گفتن  دست ِدَ ُ ملَِنْ محَ عَ اهللاّ مِ از ركوع بلند شود و بعد از اينكه  »سَ

ًء َي،ظهَ «كامال بايستد  َّ ،ّىًي ُنىَي ََ  � ً ِظ � َكَ  ًَ ظ َُ  َ َُ َمظ
ظ
ُ� ََ َ س ََ ّلََي  للّه اكبر گويان به گويد، بعد ا »َّ

زانوها،  )ها دو كف دست(كه عبارتند از: چهره، كفين،  ءسجده رود و روى هفت اعضا

ىَ «سه بار   اش را روى زمين قرار داده حداقل ها، سجده كند، چهره و بينى قدم بِّ انَ رَ بْحَ سُ

ىلَ  َعْ ىلَ «گويد، در سجده، عالوه بر  »األْ َعْ ىَ األْ بِّ انَ رَ بْحَ تواند  يگرى را نيز مىادعيه د »سُ

گويان از سجده بلند شود، طورى بنشيند كه بدن را روى پاى  »كربأاهللاّ «بخواند، سپس 

چپ خود قرار داده و پاى راستش را بلند كند، در حالت جلسه ميان دو تا سجده اين دعا 

ف� َ�مَ  َ�ّزق�«را بخواند:  ََ � قبلى  آنگاه دوباره مانند سجده »ّا �ِِْ�َ َ�ُّ
سجده كند، بعد براى ركعت دوم بلند شود، تمام اعمالى را كه در ركعت اول انجام داده 

بعد براى تشهد بنشيند،  .(مترجم) )باستثناى خواندن ثناء( بود، در ركعت دوم انجام دهد،

السالم عليكم ورمحة «اگر نماز دو ركعتى است تشهد و درود را بخواند و سالم گويد: 

السالم عليكم ورمحة «چهره را به طرف راست و بعد به طرف چپ گردانده نخست  »اهللاّ

 بگويد. »اهللاّ

اگر نماز دو ركعتى نيست، بعد از خواندن تشهد، تكبير گويان بلند شود، نمازش را به 
هاى آخر فقط سوره فاتحه را بخواند، در پايان ركعت چهارم  پايان رساند، البته در ركعت

التحيات بخواند و بعد از آن درود خواند و از عذاب دوزخ، عذاب براى تشهد بنشيند و 
هاى زندگى و موت و از فتنه مسيح  دجال پناه جويد، در پايان با صداى بنلد  قبر، فتنه

السالم عليكم «سالم گفته چهره را بسوى راست و بعد بسوى چپ بگرداند و هر بار 
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 گويد. »ورمحة اهللاّ

  :ت، امامت و مسبوق: بحث نماز جماع ماده هفتم
 نماز جماعت: -1

حكم نماز جماعت: نماز جماعت بر هر مسلمان كه از حضور در آن عذر نداشته 

َ ال ُقَقيُم َي،َ ُ  «باشد، واجب است. در حديث آمده است:   َ
َظ َال بَ ََ  َ �ة  ِظ َني َن ظ ََُُِة  َف قَ

 َُ ،ظَطي َّ وََذ َعالَ،ظَ   �س تَكظ َُِة الّال قََ �مظ ُّ َََ  �س َْ َُ َنَ  �َ َظ ِّ ُل � ُُ ظ ُُ ظ بَيََْميَعَةَ فَإّ�َمي ضَأ الَ،ظ َِ . َي
،َة ََ هرگاه سه نفر خواه در « ).احمد، ابوداود نسائى و حاكم و حديث صحيح است( »�ََقي

اى باشند يا در بيابان، اگر در ميان آنان نماز جماعت بر پا نشود، شيطان بر آنان غلبه پيدا  قريه
كند كه تنها و  شما جماعت را بر خود الزم كنيد، زيرا گرگ گوسفندى را شكار مى كند، لذا مى

من تصميم گرفتم كه انبوهى هيزم جمع «فرمايد:  و در حديثى ديگر مى، »دور از گله بگردد
كنم و بعد دستور اقامه نماز را صادر كنم و كسى را مأموريت اقامه نماز داده خودم به 

پيدا كرده  كنند و آنان را نماز جماعت حضور پيدا نمى سراغ كسانى بروم كه در
شخص نابينائى از رسول انم. و در حديثى ديگر آمده است: هايشان را به آتش كش خانه
اجازه خواست و گفت: من كسى ندارم كه مرا به مسجد بياورد، آيا ممكن است  صاكرم

: آرى، وقتى او رفت، فرمود صنمازهايم را در خانه بدون جماعت بخوانم؟ رسول اكرم

ِةَ «او را صدا كرد و فرمود:  صرسول اكرم ُّ �َ  �س ََ َمُ  نَ َظ َ  ش
آيا تو صداى اذان را « »َملظ

َظ «فرمود:  صعرض كرد، آرى، رسول اكرم؟ »شنوى مى َج
َ
يعنى چاره ندارى، بايد  » 

 (مسلم). اجابت كنى.
قشان آشكار بود، كسى در زمان پيامبر بجز منافقينى كه نفا«گويد:  مى ابن مسعود

ها كه قادر به راه رفتن نبودند، در  كرد حتى بعضى ديگر از حضور در جماعت تخلف نمى
 رساندند. (مسلم). هاى ايشان را گرفته بود، خود را به جماعت مى حالى كه دو نفر شانه

  :فضيلت نماز جماعت



 329  هارم: عباداتباب چ

 

فرمايد:  مى صنماز با جماعت فضيلت و اجر اخروى بسيار بزرگى دارد، رسول اكرم

ََّجةً « �َ  َد َ
َََعشظ ىظ    ََ َ  س

ِّ َِ ََِة �َظ ََ ُحُل  ِظ ََميَعَة َق
ظ
َُِة �ْ نماز با جماعت « :يعنى(بخاري).  »ََ

. در حديثى ديگر آمده »بيست و هفت درجه از نمازى كه منفردا خوانده شود، برترى دارد

َِ «است:  ََ  َ ََ  َُ َِ َجَيَعة  تََز� ُِّجَل  َُِة �س ََ  َ� َ
َََعشظ ي  ًِ َِ ُموقََه بَحظ تََه 

َِ ََ ََ َِ بَىظَتَه  تََه 
 َِ ُّ ََ َال َ�َظَ ُز ُ الَّال �س َِ َظ ظَم َ  �س

َ
   ُُّ ظوُُضوَ   َ  �س ََ دظ

َ
 فَأ

َ
ُم ظ الََذ� تَوَّضأ ََ َد

َ
  َّ

َ
  ََ َ َََذس ََّجًة  ةُ َال َد

 ُّ َوًة الَّال  َُ َلطظ ظ َْ ََِة فَالَ ظ  ُّ َُ الَّال �س � َِ
ُلَل ضُ َظ َّ ضَ َّ َ�َظُه بََ ي َلَط،ٌَِة َد ََُد ََّجٌة  ُ بََ ي َد

َ
فََ  َ

 ََ اللو َُ ُة ضُ َُ ََ
َِ ظَم �س ََ ُه  َُ ظَب

َ
َُِة َ�َ � ُّ ََِة َني َننََت �س ُّ َِ �س  ََ ََ َن َِ َظ ظَم  فَإََذ� َدَلَل �س

ََ َِ َظ ظَم  �س
 �ّ ََ َى 

ّ
َه �ِ ََ َِ َسظَال ُم ظ َني َد�َم  ََ َد

َ
  َ ُ َني سَ ظ ََ

َ
ِظ َ َِ

ْظ ظُه �سالُّ ّ  � َُ ّظ ه �سالُّ ّ  � ََ َي،َه َ�ُقوسُو
ُظ َي،هَ  ََ   نمازى كه با جماعت خوانده شود، بيست و اندى درجه برتر است«(متفق عليه).  »ُبظ

شود، اين برترى بجهت آن است كه هرگاه يكى از  از نمازى كه در خانه يا در بازار خوانده مى
و وضويش را كامل سازد و فقط بمنظور اداى نماز به مسجد رود، در برابر هر شما وضو كند 

شود و يكى از گناهانش  اى به درجاتش افزوده مى دارد درجه قدم كه بسوى مجسد بر مى
شود تا اينكه داخل مسجد شود. و وقتى كه داخل مسجد شد، مادام كه در مسجد  آمرزيده مى

و فرشتگان براى نماز گذار مادام كه در محل نماز است دعاى شود  است ثواب نماز باو داده مى
گويند: پروردگارا او را مورد مغفرت قرار بده، پروردگارا او را مورد مرحمت  مغفرت كرده مى

 .»شود قرار بده، و مادام كه نماز گذار با طهارت است اين دعا برايش گفته مى

 شود؟ نماز جماعت با چند نفر برگزار مى
نفر مقتدى، تعداد  تعداد براى برگزارى نماز جماعت دو نفر است امام و يك ترين كم

ةُ «چند بيشتر باشد نزد خداوند بهتر است. زيرا در حديث آمده است: نمازگذاران هر َِ ََ

 َِ ََ َِ َن ظ  زظ
َ
  َ

ُِّجالَ�ظ تُُه َنَ  �س َِ ََ ََ  َ ُ ََ ََدظ تََه  َِ ََ َِ َن ظ  زظ
َ
ُِّجَل   ُِّجَل َنَ  �س ُِّجَلَ �س تََه َنَ  �س

 َ َّ � 
َ
َل الل َد

َ
َثَ َيُ َو   ُظ َ  ََ َني َن نماز مرد همراه با مردى « ).احمد، ابوداود و ابن ماجه( »ََ

ديگر بهتر است از نمازى كه تنها خوانده شود و نماز با دو نفر بهتر از نماز با يك نفر است. و 
 .»تر است ر نزد خداوند محبوبآن نماز كه با بيشتر از دو خوانده ميشود او د
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نماز خواندن در  ،نماز خواندن در مسجد بهتر است، از خانه و مسجدى كه فاصله دارد

� «فرمايد:  مى صآن باعث اجر بيشتر است. زيرا كه رسول اكرم ًِ َِ  جظ َّي َمُ  � �ظ
َ
  َّ الَ

ُم ظ الََلظَه َزمظًش  َُ َِ ِظ  .»روند بيشتراست به مسجد مى كه از فاصله دور پاداش كسانى«(مسلم).  » َ
  :حضور بانوان در نماز جماعت

در صورت امن بودن از فتنه و نبودن اذيت و آزار، بانوان بايد در نمازهاى جماعت 

َ «فرمايد:  مى صشركت كنند، زيرا رسول اكرم َّ � ََ يَج ََ َ َز َّ و� الََنيَ  � ُِ ََ كنيزان « »َال َقمظ

ت  «فرمايد:  مى و. »نكنيد  تن به مساجد خدا منعخدا (بانوان مسلمان) را از رف
َِ
َِ َ  تَ ُِجظ َهظ لظ ََ 

 ََ َِ َظ ظَم َِ �س ََميَعَة 
ظ
َة �ْ َِ ََ ي ُدُ وُد 

َ
،ظىًي فَِ َبَلل ل ََ تظ   َّ َظ ّن ُِ ُنتََط،ّىَيت  فَإَ َْ زنان در « .» ى 

ا آرايش نداده باشند حالى براى نماز جماعت بيرون روند كه از خوشبو استفاده نكرده و خود ر
زيرا در  .»در غير اين صورت شركت در نمازهاى جماعت در مساجد براى آنان جايز نيست

حديث آمده است: هر بانوئى كه از خشبو استفاده كرده، در نماز با ما شركت نكند، در 
صورت آرايش و استفاده از عطر و خشبو نماز خواندن بانوان در خانه بهتر است. زيرا 

ٌ سَُ  ّ «فرمايد:  مى صاللّه رسول ِظ  .»هاى آنان براى آنان بهتراند خانه« »ُِ،ُوُقُ ّ  َل
  :رفتن بسوى نماز جماعت

رود برايش مستحب است كه نخست پاى راستش را  كسى كه از خانه به مسجد مى

َ �سالُّ  ّ «بيرون كرده اين دعا را بخواند:  َّ � 
َ ََ ُت 

ظ
َ تََوّى َّ َظ  ت �

َ
َظ نََزّل  

َ
ََ َن ظ   ُعوُذ بَ

َ
الَّ   

َِ َل ُذنُو َِ ْظ َظ َق
َ
  ََ ُ س

َ
أ مظ

َ
َظ ُ�ظَ َل َعالَ،َي. �سالُّ ّ  الَّ   

َ
ظَ َل  

َ
َظ ْ

َ
الََ    َظ ُ�مظ

َ
َالَ    َظ َ�مظ

َ
ََ الَنُّه َال نََحّل  

 ًّ َّ نُو
َِ قَالظ  

لظ َِ نظَتَ �سالُّ ّ  �جظ
َ
نُوَا الَّال   ِل � ُِ َِ ْظ �َ �ًّ َع نُو َِ َممظ  

لظ َِ ََ�جظ  �ًّ يَ  نُو ََ َ َِ س  
لظ َِ ََ�جظ  �

 �ًّ ََ نُو
ظ َن ظ �َ ََ  �ًّ َ  نُو َِلظ َن ظ فَوظ ََ�جظ  �ًّ َنيَ  نُو

َ
 ََ  �ًّ لظ َلالظَ  نُو َِ ََ�جظ  �ًّ َى نُو

َُ َِ بَ  
لظ َِ ََ�جظ

�ًّ َم ظ َل نُو عظ
َ
 ََ قدرت و توانائى جز از طرف  به نام خدا، بر خدا توكّل كردم، و هيچ« »�سالُّ ّ  

ى ديگرى  برم از اينكه خودما گمراه شويم، يا بوسيله خدا نيست پروردگارا! من به تو پناه مى
گمراه شويم، و يا اينكه بلغزيم، يا لغزيده شويم، يا ستم كنيم، يا مورد ستم قرار گيريم، يا دچار 

خواهم كه مرا مورد آمرزش قرار  ا، از تو ميجهالت شويم، يا با ما به جهالت رفتار شود...... باراله
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بدهي همانا غير از تو كسى ديگر گناهان مرا نمى بخشد، الهى! در قلب، زبان، گوش و چشم من 
نور قرار ده، پشت و مقابل، پشت، و درون مرا، و باال، و پايين، مرا منور گردان، و نور را براى 

 .»من بيفزاى، و بزرگ گردان

جد رود، زيرا در حديث آمده نماز گذار با متانت و آرامش بسوى مسشايسته است كه 

و�«است:  تَمل
َ
ُُ ظ فَأ َني فَيتَ ََ اللو�  َُ تُ ظ فَ

ظ
� َّ دظ

َ
َك،َََةَ َيَمي   َّ ُُ ظ بَيس الَ،ظ َِ َِةَ َي ُّ تَىظتُُ  �س

َ
 »الََذ�  

نيد و آنچه را كه رويد با آرامش واطمينان برويد، آنچه را كه دريافتيد، بخوا هرگاه براى نماز مى«

رسد، نخست پاى  وقتى نماز گذار از خانه به مسجد مى. »ايد، كامل كنيد از دست داده

�َ  «راستش را داخل مسجد كند واين دعا را خواند،  َِ َك
ظ
َ َه �َ لَوَجظ ََ َم،َ   َِ َ �َظ َّ ُعوُذ بَي

َ
 

َِّج،َ َ �سالُّ ّ   ََ �س ،ظَطي
َّ ضَ  َنَ  �س ََ َق

ظ
ََ ََُمالظَطينََه �َ ِظ َل ُذنُو َِ

ْظ َ �سالُّ ّ  � َََمالّ ظ  َ ََ ن ََ   َ َّم َُ  َ ََ ّل  ََ

 ََ ََت ُظ َّ بظَو�َا 
َ
تَحظ َل   به خداوند بزرگ و روى گرامى [كه اليق «(احمد و ابن ماجه).  »ََ�يظ

جاللش است] و قدرت قديم و أزلى او پناه مى برم از بدى شيطان رانده شده، بار الها! بر محمد 
تا دو  »ممحد درود بفرست، الهى! گناهايم را ببخش و درهاى رحمت خود را بر من بگشا و آل

الذ� َدَلَل «فرمايد:  مى صالمسجد نخوانده است ننشيند. زيرا رسول اكرم تحية  ركعت

 َ تَ�ظ َِ
ظ
� َّ  �ّ َُ َّ ضُ َُ َد َِ َ�ظَال ََ فَ َِ ظَمَ ُم ظ �س َُ َد

َ
هرگاه كسى از شما داخل «(مسلم).  » 

مگر اينكه موقع طلوع آفتاب يا غروب آفتاب  .»د شود، تا دو ركعت نخوانده ننشيندمسج
از خواندن نماز در اين  صباشد، در چنين صورتى بنشيند نماز نخواند، زيرا رسول اكرم

المسجد را  تحيةسباب مانند ء نمازهاى ذوات األبرخى از علما( دو وقت منع كرده است.
 . (مترجم))ننددا در اوقات مكروه جايز مى

شود، نخست پاى چپ را بيرون كند، دعايى را  هرگاه نماز گذار از مسجد بيرون مى

ََ « كه موقع داخل شدن مسجد خوانده بود بخواند، البته بجاى َتَ ُظ َّ بظَو�َا 
َ
تَحظ َل    »ََ�يظ

بظَو�َا فحالَ«
َ
تَحظ َل    گويد. »َ�يظ
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  :امامت

  :شرايط امامت -1
ت كه مرد، عادل و فقيه باشد. بنابراين امامت زن براى مردان صحيح براى امام الزم اس

باشد  نيست. و امامت انسان فاسق كه فسقش به درجه شهرت رسيده است نيز صحيح نمى
مگر اينكه سلطان و حاكم باشد و مردم از وى احساس خوف و خطر كنند و همچنين 

سواد  كه مثل او جاهل و بى سواد نيز صحيح نيست مگر براى كسانى امامت جاهل و بى

َ  «باره آمده است:  باشند. در حديث در اين َطي
الظ َُ َ ُ  س َِ  َ

َظ َ�قظ
َ
َنًَي الَّال   ٌِ ُزمظ َال ضَُمّنّ  فَيَج ََ

هُ  ََ َََموظ ُه  َِ َيُى َم،ظ ابن ماجه آن را روايت كرده است و ضعيف اسن البته جمهور به ( »َْ
اجر مجاز نيستند كه مؤمنى را امامت كنند مگر اينكه زن و مرد ف«). اند مقتضاى آن عمل كرده

اما درباره صحت امامت . »بر وى غلبه كرده و خوف شالق يا شمشير او مردم را تهديد كند
هايش زنان و فرزندان نابالغ باشند و  زنان، حكم مشروط و مقيد است، باينكه مقتدى

 ت.امامت فاسق نيز محدود به شرايط اضطرارى و استثنائى اس
 چه كسى براى امامت بهتر است؟

ترين فرد براى امامت در درجه نخست كسى است كه قراءتش بهتر باشد. بعد  شايسته
اش بيشتر است. بعد كسى است كه از لحاظ تقوى بر  كسى است كه بينش و آگاهى دينى

تر از ديگران  ديگران برجستگى داشته باشد و بعد كسى است كه از لحاظ سنى بزرگ

َِ «باره آمده است:  در حديث در اين باشد. َظ َننُو�  َ فَإَ َ
َّ ُؤُم ظ َََكتَيَا � َِ قظ

َ
َم   َقوظ

ظ
ضَُممل �َ

َظ َننُ  ًةَ فَإَ َِ
ِظ ُزُ  ظ َم ََ قظ

َ
ََّة َمَو�ً  فَأ َل َِ �س َظ َننُو�  َةَ فَإَ

َّ َل الَُمُ  ظ بَيس عظ
َ
�َ َة َمَو�ً  فَأ َِ َق

ظ
ةَ �َ َِ ِظ ظَ  َِ �س و� 

 
َ
َّيَمَو�ً  فَأ ُُم ظ َم َِ كسى كه در فن قراءت مهارت بيشترى دارد، شايسته امامت (مسلم).  »ُظ

تر به سنت و احكام دين است، بر  است، اگر به لحاظ قراءت همه يكسانند، كسى كه عالم
اند، كسى كه در هجرت مقدم است، حق تقدم  ديگران حق تقدم دارد. اگر در علم يكسان

يكى هستند، كسى كه سنتش از ديگران بيشتر است، حق تقدم   دارد. اگر در هجرت با هم
با وى است. سلطان و صاحب منزل بر ديگران حق تقدم دارند. زيرا در حديث گفته شده 
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 بَإَذظنَهَ «است: 
ّ
َِ ُمالظَطينََه الال َال  ََ َالَه  مظ

َ
  َِ ُِّجُل  َال ضَُمّنّ  �س در خانه يا در حوزه حكومت  »ََ

 او كسى نبايد امامت كند. فردى بدون اجازه
  :امامت نابالغ

امامت نابالغ در نمازهاى غيرفرض مانعى ندارد اما در نمازهاى فرض امامت او 
صحيح نيست. چرا كه اقتداى مفترض پشت سر متنفل، روا نيست و نماز نابالغ نفل است 

ظ «لذا در نمازهاى فرض امامت او اعتبار ندارد. در حديث آمده است: 
َ
ُ 

َ
ََ ال وظ�  ُِ تََال

ُُ ظ  اما اگر ( و اقتداى مفترض پشت سر متنفل يك گونه اختالف با امام است.  »النيَن
نابالغ اهل تشخيص و پايبند به طهارت باشد نماز پشت سر وى اشكالى ندارد، همچنين 

خواند اشكالى ندارد بدليل  نزد برخى از علماء نماز فرض پشت سر كسيكه نفل مى
خواند،  را پشت سر رسول اللّه مى ءان بعد از اينكه نماز فرض عشاحديث معاذ كه ايش

وظ�...«كرد. و حديث  براى آنها امامت مىنزد قومش برگشته و  ُِ ظتََال
َ
ُ 

َ
را حمل بر  »ال

اند، زيرا اين حديث را آنحضرت وقتى ارشاد فرمود: كه بخاطر  اختالف در اركان دانسته
 .(مترجم) )خواندند پشت سر ايشان ايستاده مىخواند و مردم  بيمارى نشسته نماز مى

اغلب علماء در اين مسأله با امام شافعى اختالف نظر دارند. او اقتداى مفترض پشت 
كند. عمروبن مسلمه  داند و از روايت عمروبن مسلمه استدالل مى متنفل را جايز مى

ُُ «خطاب به قوم من فرمود:  صگويد: رسول اكرم مى
ُ
 َِ ُُ ظ  قظ كسى كه در قرائت  » ظ ضَُمنل
گويد: من قوم خودم را  و فن تجويد مهارت بيشترى دارد، شما را امامت كند. بعد مى

اما جمهور و اكثريت (بخاري). كردم و در آن وقت فقط هفت سال سن داشتم.  امامت مى
بر فرض صحت روايت مذكور، اين  :گويند علماء اين روايت را ضعيف تلقى نموده مى

از امام شدن عمروبن مسلمه اطالع نداشته است  صد دارد كه رسول للّهاحتمال وجو
 اند. چرا كه ايشان و قومش در صحراء زندگى كرده
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 :امامت زن
ها بايستد.  امامت زن براى زنان صحيح است. امام داخل صف اول و درميان مقتدي

نت نوفل اجازه به ام ورقه ب صدليل جواز امامت زن براى زنان، اين است كه رسول اكرم
داد تا مؤذنى كه در خانه برايش اذان گويد، برگزيند و در خانه زنان خانه را براى نماز 

 ).ابوداود حديث صحيح است( جماعت امامت كند.
 :امامت نابينا

دو دفعه عبد للّه ابن ام مكتوم را كه  صامامت نابينا مانعى ندارد. زيرا رسول اكرم
جانشين خود قرار داد و ايشان مردم مدينه را در نمازهاى فردى نابينا، بود در مدينه 

 ).ابو داود حديث صحيح است( كرد. پنجگانه امامت مى
 :امامت مفضول

امامت مفضول با بودن فردى افضل و بهتر از او جايز است. بدليل اينكه رسول 
پشت سر حضرت ابوبكر و عبدالرحمن بن عوف نماز خوانده است و مسلما  صاكرم

 (بخاري). از آن هر دو بهتر است. صاكرم رسول
  :امامت متيمم

مانعى ندارد. زيرا  براى كسانى كه وضو دارند) كسى كه تيمم نموده(امامت متيمم 
كسى كه (كرد. افراد سپاه متوضى  در يك سريه سپاهيان را امامت مى  عمروبن عاص

مروبن عاص به و خود عمروبن عاص متيمم بود. جريان امامت ع) وضو گرفته است
ابو داود ( امامت  عمروبن عاص را انكار ننمود. صرسيد و رسول للّه صرسول للّه

 ).حديث صحيح است
 :امامت مسافر

امامت مسافر براى مقيم مانعى ندارد. البته مقتديانى كه مقيم هستند بعد از فارغ شدن 
كرد. اهل  مامت مىاهل مكه را ا صامام نماز خود را بايد كامل كنند. زيرا رسول اكرم

ٌم «مسافر بود و فرمود:  صمكه مقيم و آنحضرت  ظ فَإَنّي قَوظ
ُُ تَ َِ ََ وظ�  ضي  مَل َنّكَة  تَمل
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 ٌِ ِظ  ).طا امام مالك(مؤ. »اى اهل مكه شما نمازتان را كامل كنيد، ما مسافريم« .»َم
كامل البته اگر شخص مسافر پشت سر امامى كه مقيم است اقتداء نمايد. نمازش را 

باره اتمام نماز مسافر پشت سر امام مقيم سوال  در ب بخواند. زيرا از حضرت ابن عباس
 ).احمد(مسلم و  همين است. صشد، فرمود: سنت رسول اكرم

  :محل ايستادن مقتدى
گاه مقتدى يك نفر باشد، در جانب راست امام بايستد. و اگر دو زن با هم نماز هر

است امام بايستد. اگر مقتدى دو يا بيش از دو نفر بودند، خواندند، مقتدى در جانب ر مى
ها متشكل از مردان و زنان بودند، صف مردان مقدم از  پشت سر امام بايستند. اگر مقتدى

اينكه  و يك نفر زن است. مقتدى مرد ولو صف زنان بايد باشد. اگر مقتدى يك نفر مرد
دليل اينكه در مقتدى مرد بايستد. ب پسر نابالغى باشد، پشت سر امام بايستد و زن پشت

بهترين صف مردان، صف اول و بدترين صف مردان، صف آخر  حديث گفته شده است:
 (مسلم). است. بهترين صف زنان، صف آخر و بدترين صف زنان، صف اول است.

اى  روزى در غزوه صيد مطلب فوق است. رسول اكرمنيز مؤ صعمل رسول اكرم
 صايستاد رسول للّه صآمد و طرف چپ رسول للّه ابرمشغول نماز بود. حضرت ج

دست او را گرفته به طرف راستش هدايت كرد، بعد جباربن صخر آمد و طرف چپ 
هاى مبارك خود، آن دو را گرفته، پشت سر  با دست صايستاد. رسول للّه صرسول للّه

مرا  صمگويد: رسول اكر مروى است، مى  (مسلم) و از حضرت انس خود قرار دادند.
كرد. مرا جانب راست خود قرار داد و زن (مادرش) را پشت سر ما  و مادرم را امامت مى

وُز «گويد:  مى قرار داد. و در روايتى ديگر حضرت انس ُِ َِ ََ�َظ   ُ َ�َّ ََ   ُ،َََ
ظ
ََ�ل نَي 

َ
ُت   ِظ َِ ََ

َّ�ََََي ََ . »ايستاد صف بستيم و پيرزن پشت سر ما صاللّه من و يتيم پشت سر رسول« »َن ظ 
 (متفق عليه).
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  :ستره امام، ستره مقتديان است
اى ديگر ندارند، زيرا  ها نياز به ستره اى داشت، مقتدى اگر امام در پيش روى خود ستره

رو به آن  صشد و رسول اللّه اى جلوى آنحضرت به هنگام نماز نصب مى معموال نيزه
 (متفق عليه). اى ديگر امر نكرد. هها را براى ستر خواند و هيچ يك از مقتدى نماز مى

  :وجوب تبعيت از امام
الزم و ضرورى است كه مقتدى از امام تبعيت كند، سبقت گرفتن مقتدى از امام در 
اركان نماز حرام است، انجام دادن اركان نماز همزمان با امام مكروه است. اگر مقتدى در 

ير تحريمه را اعاده كند چونكه تكبير تحريمه از امام سبقت گيرد، الزم است كه تكب
نمازش باطل است، و چنين است حكم سالم گفتن مقتدى از امام و اگر مقتدى در ركوع، 
سجده يا بلند شدن از ركوع و سجده، از امام سبقت گيرد، واجب است كه برگردد تا بعد 

َل  الَّ�َمي«از ركوع و سجده امام، ركوع و سجده كند. زيرا كه در حديث آمده است:  َِ ُج
ََِذ� قَيَل مَ  ََ و� 

ُِ َك ّظ َ�َ  فَي َّ ََِذ�  ََ  �َُ ِّ َ فََك ِّ َه فَإََذ� َك
و� َعالَ،ظ ُِ ظتََال

َ
ُ َِ َقّ  بََه فَ ََِنيُم َلُمظ ُ سََم ظ � َّ َمَ  �

 َِ ََ يًني 
َ، َْ و� 

الل َُ ّ� قَيًََمي فَ ََ ََِذ�  ََ  . َُ َمظ
ظ
ُ� ََ َ ّلََي س َّ ُ  َيُقوسُو� �سالُّ ّ   ََ َ وًد� َُ ُِ ُْ اللو�  َُ � فَ ًَ ّ� قَيَع ََ َذ� 

 ََ و ُِ َ جظ
َ
امام براى اين است كه از وى تبعيت شود، لذا باوى اختالف نكنيد، هرگاه «(مسلم).  » 

امام تكبير گويد، شما نيز تكبير بگوييد، هرگاه امام به ركوع رود، شما نيز ركوع كنيد، هرگاه امام 

هُ  ِدَ ُ ملَِنْ محَ عَ اهللاَّ مِ دُ ، شما گويد سَ َمْ كَ احلْ نَا لَ بَّ بگوئيد، هرگاه امام سجده كند، شما نيز سجده  رَ

 .»خواند، شما نيز دستجمعى نشسته نماز بخوانيد كنيد، هرگاه امام نشسته نماز مى

َل «در حديثى ديگر آمده است:  َِ َظ َ�ظ ىظَل �َِنيَم   َْ َّ َمُه  َيَ   َّ ُم ظ الََذ�  َُ ظَش  َد َْ  َني 
َّ مَ  ّ  �ُهللا  ي

َ َُ َة  َّ و َُ تَُه  َّ و َُ َل �ُهللا  َِ َظ َ�ظ
َ
  !  ّ ي

َ َُ  َِ  َّ آيا شما هنگاميكه قبل «(متفق عليه).  »ُه 
كنيد از اينكه خداوند، سر يا چهره شما را به  كنيد، احساس خوف و خطر نمى از امام سر بلند مى

 .»سر و چهره االغى تبديل كند
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 :ت بروز عذرجانشين قرار دادن امام، مأموم را در صور
وضو  وضو بوده است يا اينكه در اثنا نماز بى م در اثناء نماز بياد افتد كه بىهرگاه اما

شود يا دچار خون ريزى بينى شود، يا حالتى دست دهد كه با بودن آن ادامه نماز غير 
تواند يكى از مقتديان را كه بتواند نماز را به اتمام برساند، جانشين خود  ممكن است مى

ار دهد (البته اين استخالف عمال باشد نه قوال، يعنى مقتدى مورد نظر را بر محلى كه قر
 خودش ايستاده است بياورد و خودش جا را براى او رها كند) وقتى كه حضرت عمر

در اثناء نماز مورد ضرب دشمن قرار گرفت، حضرت عبدالرحمن بن عوف را در جايگاه 
اش، يكى از مقتديان  نيز در اثر خون ريزى بينى حضرت على(بخاري). خود قرار داد. 

 ).ور(رواه سعدبن منص را جانشين خود ساخت.
 :امام نماز را كوتاه بخواند

امام قرائت نمازش را طوالنى نكند به استثناى قرائت ركعت اول، تا كسانى كه هنوز 
منظور ركعت براى همين  صاند، بتوانند در نماز شركت كنند، چنانكه رسول اكرم نرسيده

ُم ظ «خواند، در حديثى در اين خصوص آمده است:  اول را طوالنى مى َُ َد
َ
  �ّ ََ الََذ� 

َه فَالظ،َُطوّ  ََ ِظ َ ََ ُم ظ  َُ َد
َ
  �ّ ََ ََِذ�  ََ  َِ َكَى

ظ
َ�ََ َق،َ   َّ �س ََ  ََ ، َِ َّ َي،َ ُ  �سّح  فَإَ

َظ ِّ َِ فَالظ،َُه َّي لظ بَي
بخواند،   از شما امام مردم بود بايد نماز را مختصر و كوتاههرگاه كسى «(متفق عليه).  .»َني َدي َ 

خواند، طبق  ها، ناتوان، بيمار، و بزرگ سال وجود دارد. اگر كسى تنها نماز مى زيرا ميان مقتدى
 .»تواند نمازش را طوالنى بخواند ميل خودش مى

  :او نيستند، مكروه است  ها مايل به امامت امامت كسى كه مقتدى
خص براى كسانى كه مايل به امامت او نيستند مكروه است، البته كراهيت در امامت ش

 ها دليل شرعى داشته باشد، در حديث آمده است: صورتى است كه نارضايتى مقتدى

» 
َ
 َِ ََ�زظ  ََ ُ َنَُّمو

َ
ََُم ظ َ ًني  ّم قَوظ

َ
َُّجٌل    �ً ِظ ََمَ  ظ َد  ُُّ  ََ َُِقُ  ظ فَوظ ََ   ُ َِ تَ ِظ ٌََُِة َال تَ ٌة بَيتَتظ َُ

 ََ َني َّ ي
َُ ََ ُنتَ َلَو�

َ
 ََ  ٌَ َظُجَ ي َعالَ،ظَ ي َميَل َز سه نفر، « ).ابن ماجه سندش حسن است(. »ََ

 رود. نمازشان باندازه يك وجب از باالى سرشان فراتر نمى
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 كسى كه قومى را امامت كند كه آنان راضى به امامت او نباشند. -1
 كند. ت شب را سپرى مىزنى كه، در حالى كه شوهرش از او ناراضى اس -2
 .»اند آن دو برادر دينى كه با هم قطع رابطه كرده -3

 ؟چه اشخاصى بايد پشت سر امام باشند
تر باشند، زيرا  بهتر است كه علماء و دانشمندان و اهل خرد به امام از ديگران نزديك

َلَ� «فرمايد:  مى صرسول اللّه � ََ ََِم  دظ
َ
َسُو �َ

ُ
ُُ ظ   بايد «(مسلم و ترمذي).  »َلََال،ََ� َنَظ

چنانكه براى امام نيز مستحب است كه بعد از  »عقل و خرد از من نزديك باشند  صاحبان
ها بنشيند  سالم اندكى از مصالى خود به طرف راست منحرف شده و رو به مقتدي

ل «همانطور كه در ابوداود و ترمذى از قبيصه ابن هلب آمده است:  َّ
َّ � ََ ََ  َن ي ضَُمنل

 َ ََ َ َدَمي ََ َََه َ َ ضََم،ظ ََ يَ  ًِ ،ظ ََ َجينَبَ،ظَه َجَ َُى  َُ بعد از اينكه نماز  صرسول خدا« »َي،ََظ
 .»كرد كرد گاهى از طرف راست و گاهى از طرف چپ روى به ما مى جماعت را تمام مى

 :راستى صفها
ازگذاران هاى نم ها تالش كنند، صف سنت است كه امام و مقتديان براى راستى صف

ها جاى خالى و فاصله نماند، نمازگذاران در  بايد مرتب و منظم و مساوى و ميان صف
صف، كنار يكديگر نامنظم نايستند و تا صف اول تكميل نشده است، صف دوم تشكيل 

سُو� «فرمود:  به هنگام تسويه صفوف رو به مردم كرده و مى صنشود، رسول اكرم ََ تَ ��ظ
ُُ ظ  وفَ ُِ َُ  �َ َِةَ « »َمول ُّ َّ َن ظ َقَميَم �س ُّ َوَ�َة �س َظ َ َّ ش  ظ فَإَ

ُُ وفَ ُِ َُ  �َ و فرمودند:  »َمول

ُُ ظ « َُُجوَم  َ َِ�ظ  ُ َّ �  ّ َِ َظ َلَُهيََ
َ
ُُ ظ   وفَ ُِ َُ  َّ ول ََ تان را برابر   هاى صف«(متفق عليه).  »َََُ

َمَ  «ودند: و فرم، »اندازد تان اختالف مى بگيريد و اگر نه خداوند ميان دلهاى �ظ
َ
َوة    َني َن ظ ُلطظ

َمي َّ ََ َّ فَ ُّ ِظَجة  َف �س  فُ
َ
َُّجٌل الَل يَمي  ََ َوة  َز � َن ظ ُلطظ ًِ جظ

َ
تر از  گامى بزرگ« ).بزار، حسن( » 

 .»دارد نظر اجر از آن گام وجود ندارد كه شخص آن را براى پر كردن جاى خالى صف بر مى
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  :مسبوق
 .(مترجم) )شود جماعت به صف نمازگزاران ملحق مى فردى كه پس از شروع نماز(

وقتى نمازگذار وارد مسجد شد و امام را در حال اقامه   همراه شدن در اثناى نماز با امام
نماز جماعت يافت، با امام همراه شود، خواه امام در حالت ركوع باشد يا سجده، چه در 

ََنيُم «حالت قيام باشد يا تشهد، زيرا در حديث آمده است: 
ظ
ِ�ََ َةَ  َِ ُّ ُم ظ �س َُ َد

َ
   َ

َ
الَذ�  

ََنيمُ 
ظ
ِ�  ََُ ُظ ََ ظ َكَمي ضَ ُظ َ َديل  فَالظ،َ ترمذى آن را روايت كرده است، هر چند كه اين ( »ََ

حديث ضعيف است اما نزد جمهور علما معمول است، زيرا بوسيله روايات تقويت شده 
بيند، به پيروى از  و امام را در حال انجام نماز مىشود  هرگاه كسى از شما وارد نماز مى« ).است

 .»دهد، انجام دهد امام همان عملى را كه امام انجام مى

  :دريافتن ركعت به دريافتن ركوع
نمازگزاران در حالت  ملحق شدن فردى به صف نماز جماعت در حاليكه امام و(

ركوع با امام شريك شود،  هرگاه مقتدى امام را در حال ركوع دريابد و در ركوع هستند).

ظُ  «فرمايد:  مى صآن ركعت را دريافته است، زيرا رسول اكرم
َ
َََ ََِة  ُّ  �س

َ
الََذ� َجِظتُ ظ الَل

َِةَ  ُّ دظََّك �س
َ
َظ   َة َيَق َِ كظ ِّ دظََّك �س

َ
َن ظ   ََ ًي  ََمي َدىِظ َل ُِ َال َق ََ  �َ َُ ُِ وٌد فَيمظ ُِ  (ابوداود). »ُم

يد و ما را در حال سجده يافتيد سجده كنيد و اين سجده را هرگاه وارد نماز شد«ترجمه: 
بحساب نياوريد، البته هر كس ركوع را دريابد و قبل از بلند شدن امام در آن شريك شود، نماز 

 .»يعنى همان ركعت را دريافته است
 : قضا آوردن آنچه كه فوت شده بعد از سالم امام

مقتدى مسبوق بلند شود . (مترجم) )ستاولين سالم سمت را(هرگاه امام سالم گويد 
تواند آنها را ركعات آخر نماز خويش قرار  و ركعات فوت شده را تكميل كند، كه مى

وظ�«دهد، زيرا در حديثى آمده است:  تَمل
َ
ُُ ظ فَأ َني َفيتَ ََ اللو�  َُ تُ ظ فَ

ظ
� َّ دظ

َ
آنچه را كه گرفتيد « »َني  

راين اگر يك ركعت نماز مغرب را رسيد و دو بناب »بخوانيد و آنچه مانده است تكميل كنيد
شود بخواند،  ركعت فوت شد، بلند شود، دو ركعت را به طورى كه توضيح داده مى
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ركعت اول را پر خواند، يعنى فاتحه و سوره را بخواند، و در ركعت دوم تنها به قرائت 
ه را اول نماز تواند قسمت فوت شد فاتحه اكتفا كند، بعد تشهد خوانده سالم گويد، و مى

ُُ ظ فَيقظُحوظ�«خود قرار بدهد، زيرا در حديثى ديگر آمده است:  فوت شده را قضا « »َني فَيتَ

مثال اگر يك ركعت از مغرب از وى فوت شده است، بعد از سالم امام بلند ، »بياوريد
ز گونه كه ا و سوره به آواز بلند، يعنى همان شده، يك ركعت فوت شده را همراه با فاتحه

 وى فوت شده است، بجاه بياورد، بعد تشهد خوانده سالم گويد.
و پژوهشگران امور دين بر اين باورند كه آنچه را كه دريافته  ءالبته بعضى از علما

 است، بخش اول نماز خود قرار بدهد، بهتر است.
 : قرائت مقتدى پشت سر امام

سنت است كه مقتدى  در نمازهاى جهرى خواندن قرائت بر مقتدى الزم نيست بلكه
به قرائت امام گوش فرا دهد، و قرائت مقتدى همان قرائت امام است. زيرا رسول 

ةٌ «فرمايد:  مى صاكرم
َ
 َِ ُ قَ

َ
ََِنيَم َ ُة �

َ
 َِ ُ الَنيٌم فََق

َ
َ ََ هر كس از « ).احمد و ابن ماجه( »َن ظ ن

و در حديثى ديگر آمده . »آيد كند، قرائت امام، قرائت او به شمار مى در نماز اقتدا مى  امامى

ََ «است:  ن ِظ ُق
ظ
َ� ُُ نَيَز

ُ
 ،»كنيد چه شده است كه شما در قرائت قرآن با من منازعه مى« »َني َل  

لذا صحابه از خواندن قرآن يعنى قرائت در نمازهاى جهرى خود دارى كردند و 

َ «فرمايد:  مى ِّ َقّ  بََهَ فَإَذ�َك ََِنيُم َلُمظ َل � َِ تُوظ� الَّ�َمي ُج َُ  فَينظ
َ
 َِ َِذ� قَ ََ  �َ

ُ ِّ (ترمذي، مسلم).  »فََك
البته در نماز سرى سنت است كه مقتدى قرائت بخواند، همانطور كه خواندن فاتحه در 

 هاى امام مستحب است. وقفه
 :در حالى كه نماز جماعت برگزار است، نفل خوانده نشود

يز نيست اگر نماز جماعت بعد از اقامه نماز جماعت، خواندن نماز غير فرض جا
شروع شد در حالى كه شخص مشغول خواندن نماز نفل است، اگر از ركوع بلند نشده 
است، نمازش را قطع كرده به جماعت بپيوندد و اگر از ركعت اول بلند شده است آنگاه 

الََذ� «نمازش را بسيار كوتاه خوانده و به جماعت بپيوندد. زيرا در حديث آمده است: 
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،ظ  َْ
ُ
لَةَ   تُوظ ظَمكظ  �س

ّ
َة الَال َِ ََ  َِ ِةُ فَ ُّ برگزار شد، ديگر   وقتى كه نماز جماعت«(مسلم).  »َمَت �س

 .»هيچ نمازى بجز نماز فرض خوانده نشود

  :را نخوانده است  اقامه نماز عصر در حضور كسى كه نماز ظهرش
ا نخوانده در باره كسى كه نماز عصر در حضورش برگزار شده و نماز ظهرش ر ءعلما

است، اختالف نظر دارند، آيا به نيت نماز ظهر پشت سر امام بايستد، و بعد از آن نماز 
عصر را به تنهايى بخواند؟ يا اينكه به نيت اداى نماز عصر اقتدا كند، و بعد از فارغ شدن 
نخست نماز ظهر و سپس عصر را بمنظور رعايت ترتيب بخواند اگر، اين فرموده رسول 

ََنيمَ « صاللّه
ظ
ِ� َ ََ و�  ُِ ظتََال

َ
بود، گرفتن و پيوستن او به جماعت به نيت ظهر  نمى »فَِ ُ

بود. بنابراين، احوط اين است كه به نيت عصر به جماعت بپيوندد و هرگاه كه  بهتر، مى
فارغ شود، نخست ظهر و سپس عصر را بخواند، و نمازى كه با امام خوانده است نفل 

 گردد. محسوب مى
تواند به نيت نماز ظهر بايستد و  بر آنند كه اين شخص مى ءبزرگى از علما گروه(

 . (مترجم))رساند مطلب ديگرى را مى »...الختتلفوا« :حديث

 :ايستادن به تنهائى پشت صف
ايستادن يك نفر به تنهائى پشت سر صف نماز گذاران درست نيست، اگر با اختيار 

خطاب به  صمازش باطل است، زيرا رسول اكرميعنى بدون اجبار و اكراه چنين كند، ن

َِ «خواند، فرمود:  شخصى كه پشت سر صف تنها ايستاده نماز مى ََ فَ تَ َِ ََ ىَلظ  تَقظ َ�مظ
 ََ ُّ ََ �س َِد  َلالظ َِ َة سَُمَظ َِ نمازت را اعاده كن، زيرا نماز كسى كه تنها پشت سر «ترجمه:  »ََ

احمد و ابن ( امام بايستد، مانعى ندارد.البته اگر سمت راست . »صف بايستد، باطل است
 ).ماجه

 : برترى صف اول
كوشش براى پيوستن به صف اول يا جانب راست امام مستحب است در حديث آمده 
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َلَ قَيسُو�ه ضَي «فرمايد:  مى صاست. رسول اكرم َّ َ َّ �َظ ُّ َ �س ََ  ََ اللو َُ تَُه ضُ َُ ََ
َِ َز ََ  َ َّ � َّ ال

 َ ََ ََ  َ َّ َّ َُّموَل �  �لّي
َ ََ ََ َّ قَيَل  خداوند و فرشتگان براى كسانى «(احمد و طبراني).  » �لّي

فرستند. سوال شد يا رسول اللّه! صف دوم چى؟ اين سؤال سه  كه در صف اول هستند درود مى

بهترين صف مردان، در روايتى آمده: . »مرتبه تكرار شد دفعه سوم فرمود: براى صف دوم نيز
 بدترين صف آنان صف آخراست. صف اول و

ََ «فضيلت سمت راست امام آمده:  الُو َُ ضَ  ضَ َ
ّ
ِ� َ ََ  ََ اللو َُ تَُه ضُ َُ ََ

َِ َز ََ  َ َّ � َّ
الَ

وَى  ُِ ُل خوانند، درود  خدا و فرشتگان به كسانى كه سمت راست نماز مى«(ابوداود).  »�س

ِظتَمل «در حديثى ديگر آمده: ، »فرستند مى ُزو� فَي َّ َال ضََز�ُل َقَق ََ ُم ظ  ََ ِظ َِ ُُ ظ َن ظ  َقّ  بَ
ظ
َأ
ظ
ل ََ و� َب 

َََجّل  ُ َعّز  َّ َُِمُ  � َّ ضُمَّل ََ َد َ ُِ ّل
َ
ٌم َ�تَأ   در صف مقدم باشيد و از من تبعيت« (مسلم). »قَوظ

كشند تا اينكه  ها همواره خود را عقب مى كنيد و آنانى كه پشت سر شما هستند اقتدا كنند، بعضى
 . »اندازد وند آنان را به عقب مىخدا

  :: بحث اذان و اقامه ماده هشتم
 : اذان -1

  اذان عبارت است از اعالم وقت نماز با الفاظ مخصوص
  :حكم اذان -2

الََذ� «ها. زيرا در حديث آمده است:  اذان واجب كفائى است براى اهالى شهرها و قريه
 
َ
ُُ ظ   َظ ََ َُِة فَالظ،ُمَّذ ُّ ََت �س َْ ُُم ظ َد َِ ُظ ُُ ظ  َ َُمّن

ظ
ل ََ ُم ظ  َُ با فرا رسيدن «(نسائي).  »َد

 .»نماز بايد يكى از شما اذان گويد و كسى كه بزرگتر است، شما را امامت كند  وقت
فَإََذ� «اذان گفتن براى مسافر و صحرانشين سنت است. زيرا در حديث آمده است: 

ّذنظَت 
َ
ََ فَأ َليَدضََت ََ  ََ َََم ََ  َِ وظَت  ُكَظَت  ََ ى  ََ َمُ  َن َظ َ �َ َ فَإَنُّه َال �

ََ ََ بَيَّ تَ وظ ََ َي ظ  ّظ ََِةَ فَي ُّ بَيس
َق،َيَنةَ 

ظ
َم �َ ُ ضَوظ

َ
َ ََ ٌ  الَّال َدَ  َال َشظ ََ  ٌَ ظ َال الَُ ََ ََ َج    ُممَّذ

ظ هرگاه در صحرا اذان «(بخاري).  »�س
ها، انسانها و ساير موجودات، براى  نگوئى، با آواز بلند اذان بگو. زيرا با شنيدن صداى اذان ج مى
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 .»مؤذن روز قيامت گواهى خواهند داد

  :صيغه و الفاظ اذان
 كلمات اذان را به ابى محذوره چنين ياد داد. صحضرت رسول

َل  ُِ« َل  َُِ � َل  َُِ � َل  َُِ � �«. 
» َ� 

ّ
َظ ال   َُ  َ دظ

َ
  َ َو � 

ّ
 �َ الال

ّ
َظ ال   َُ  َ دظ

َ
َو   � 

ّ
 .»الال

» َّ ُّّموُل �  � ًَ َّم َُ  َّ
َ
  َُ  َ دظ

َ
  َ َّ ُّّموُل �  � ًَ َّم َُ  َّ

َ
  َُ  َ دظ

َ
 «. 
 شهادتين را بار دوم با صداى بلندتر بگويد، اين عمل ترجيع نام دارد)( 

ةَ « َِ ُّ َ �س ََ َةَ َ ّ  َِ ُّ َ �س ََ  ّ َ«. 

» َ ََ َحَ َ ّ  َِ َِ َ �َظ ََ َح َ ّ  َِ َِ  .»�َظ

مَ «براى اذان فجر:  َّوظ ٌ ّنَ  � ِظ ُة َل َِ ُّ  را دو مرتبه اضافه كند. »�َس

َو « � 
ّ
ََ الال  الَ

َ
َل الكَِ ال َل  َُِ � �«. 

 ذن خصوصيات زير را داشته باشد:شايسته است كه مؤ 
در جائى  دار، داراى صداى بلند و آگاه به اوقات نماز باشد. اذان بهتر است كه امانت

ةِ «فتن كلمات بلند، مانند، سكو و غيره گفته شود، موقع گ الَ ىلَ الصَّ ىَّ عَ ىلَ و حَ ىَّ عَ حَ

حِ  الَ فَ ها قرار داده، چهره را به  مستحب است كه انگشت سبابه، را به داخل گوش »الْ

ترتيب به طرف راست و چپ بگرداند. در برابر گفتن اذان، حقوق از مردم دريافت نكند. 
 اوقاف مانعى ندارد. ةالمال و وزار ه گرفتن مزد از بيتالبت

  :اقامه
حكم اقامه: تكبير اقامه براى تمام نمازهاى پنجگانه واجب و يا سنت است. خواه نماز 

گاه سه نفر در باشد. زيرا در حديث آمده است: هردر وقت خوانده شود يا نماز قضائى 
شود،  برگزار نكنند، شيطان بر آنان چيره مىقريه يا در صحرا با هم باشند و نماز جماعت 

كند كه از گله جدا  بنابراين، همگام با جماعت باشيد. زيرا گرگ گوسفندى را شكار مى
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امر كرد تا الفاظ اذان را  به بالل صمروى است كه رسول اللّه چرد. و از انس مى
 دو، دو و كلمات اقامه را يك بار بگويد.

دللّه بن زيد كه كلمات اذان را در خواب ديده بود، كلمات كلمات اقامه: در حديث عب

ُّّموُل «اند:  اقامه چنين آمده  � ًَ َّم َُ  َّ
َ
  َُ  َ دظ

َ
  َ َو � 

ّ
 �َ الال

ّ
َظ ال   َُ  َ دظ

َ
َل  َُِ   َل  َُِ � �

َظ قَيَنَت  َحَ قَ َِ َِ َ �َظ ََ َةَ َ ّ  َِ ُّ َ �س ََ  ّ َ َ َّ ُةَ قَ  � َِ ُّ َو  َظ قَيَنَت �س ُةَ � َِ ُّ َو   �س � َُِ 
َو   � 

ّ
ََ الال  .» َُِ ال الَ

ذن تا امام را نبيند و از مؤ ذن اختيار بيشترى دارد. لذاتوجه: امام درباره اقامت از مؤ
وى كسب اجازه نكند شروع به اقامه نكند. در حديث در اين خصوص آمده است: 

» 
َ ظ
َُ بَيَ الَ زظ

َ
  َُ ظُممَّذ َقَيَنةَ �َس

ظ
َُ بَيِ الَ زظ

َ
َنيُم  

ظ
ِ�ََ  ََ اختيار اذان با مؤذن و اختيار اقامه «(ترمذي).  »َذ�

 . »با امام است
در خصوص اذان و اقامه رعايت نكات زير مستحب است، اذان آرام، آرام و با وقفه 
گفته شود و كلمات اقامه بصورت حدر يعنى بدون وقفه و با سرعت گفته شوند. رسول 

ّظ «فرمايد:  خطاب به بالل مى صاكرم َُ مظت فَيدظ َْ
َ
ََِذ�   ََ  َ

ّذنظت َيَتَّملظ
َ
اذان را با  »الَذ�  

 ).ابوشيخ از ابوهريره سند صحيح( وقفه) و اقامه را با حدر (بدون وقفه) بگو. ترسيل (با

َ «گو را تكرار كند بجز،  ن و اقامهذو اقامه، همان الفاظ مؤشنونده اذان  -2 ََ  ّ َ
ةَ �س َِ َح و ، ُّ َِ َِ َ �َظ ََ شود. شنونده بجاى ذن و مقيم پيروى ندر اين دو كلمه از مؤ »َ ّ 

َّ «اين دو كلمه،   بَي
ّ
 قُّوَة الال

َ
ال ََ َل   َدوظ

َ
َظ قَيَنَت «را بگويد. هم چنين در كلمه  »ال ةُ  قَ َِ ُّ  »�س

ََ «نيز از مقيم پيروى نشود. شنونده بجاى آن  َل  َد�َن ي قيَزَ ي �
َ
را گويد. در حديث آمده  » 

َظ قَيَنَت «ع به اقامه كرد و به اين كلمات: شرو است: وقتى بالل ةُ  قَ َِ ُّ رسيد،  »�س

َد�َن ي«فرمود:  صرسول اكرم
َ
 ََ َل  قَيَزَ ي �

َ
تُُ  «و در حديث مسلم آمده است:  »  ِظ الََذ� َمَم

ظمُ  ََ َيُقوسُو� َن ظَل َني َ�ُقوُل �س ظُممَّذ ُ َعالَ،ظَه بََ ي �س َّ � �ّ ََ ًَِة  ََ  ّ َ ََ  �ّ ََ ّ فَإَنُّه َن ظ 
َ ََ اللو�  ََ   ُُّ  َُ مَّذ

 َ َّ َ  َن ظ َعىَيَد � ىظ َِ ََ ََّة َال تََظىََأ الَّال  َ
ظ
ْ� َِ ٌََة  َ

َظ ظوََم،الََة فََإّ�َ ي َن ُُّ  َمالُو� َلَ �س  � ً َظ َعشظ
َ
ّظُجو  

َ
 ََ  
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نَي مُ 
َ
  ََ و ُُ

َ
يَعةُ   َِ َّ ظوََم،الََة َدالّتظ َعالَ،ظَه �س َل َلَ �س

َ
َن ظ َمأ ََ هرگاه صداى مؤذن را «(ترمذي).  »َو 

گويد، بگوئيد. بعد بر من درود بفرستيد هر كس يك بار درود  شنيديد، كلماتى را كه مؤذن مى
ر بهشت فرستد بعد از درود، وسيله را كه منزلى است د بخواند خداوند ده بار بر او درود مى

براى من تقاضا كنيد. وسيله مخصوص يكى از بندگان خدا است و من اميدوارم كه آن يكى من 
 .»باشم. هر كس از خداوند براى من وسيله را بخواهد، شفاعت من در حق او حالل خواهد شد

بعد از اذان. زيرا ترمذى در حديثى كه سندش صحيح است چنين دعاى خير  -3

ََ «آورده است:  ُل َ َقَيَنةَ �
ظ
ِ�ََ  ََ ذ�

َ
َ� َ َِ�ظ َِدل   ضُ

َ
و . »شود دعاى ميان اذان و اقامه رد نمى« »ُ  ال

ُّ َ�َ يَّك «درباره اذان مغرب در حديث چنين آمده است:  َِدظبَي ََ ىَيُل َلظَالَ  ْظ � ال َِ �سالُّ ّ  َم
ِظ َا  َِ

ْظ تََ ن فَي ََ َو�ُت ُد َظ َ ََ«. 
روز تواست. وقت آه و فغان بندگانى است كه از  پروردگارا! اين وقت آمدن شب و رفتن«

 .»خواهند، پس مرا مورد مغفرت قرار بده تو مى

 : : بحث قصر، جمع، نماز بيمار و نماز خوف ماده نهم
 : قصر و معنى آن

قصر بمعنى خواندن دو ركعت از نمازهاى چهار ركعتى همراه با فاتحه و سوره، و اين 
 شود. عتى را شامل نمىحكم نمازهاى سه ركعتى و دو رك

 :حكم نماز قصر

َۡ  �ذَا﴿فرمايد:  و مباح است. خداوند مى قصر مشروع  ٱ ِ�  تنمۡ َ�َ
َ
مۡ َعلَيۡ  َس فَلَيۡ  ِض �ۡ�  �ن

ََاحٌ  ن جن
َ
ْ َ�قۡ  أ وا ن ِ لّصلَوٰ ٱ ِمنَ  �ن بر شما نيست ، فر شديد، گناهيهرگاه مسا« .]101[النساء:  ﴾ة

، و وقتى در باره قصر از رسول »عت بخوانيد(نمازهاى چهار ركعتى) را دو رككه 

تَهُ «سوال شد، فرمود:  صاكرم َْ ََ ََ ىَالُوظ�  ْظ ُُ ظ فَي َل بََ ي َعالَ،ظ � ََ َّ َُ قٌَة تَ ََ (متفق  »ََ
 .»را به شما صدقه كرده است پس صدقه خدا را بپذيريد  اى است كه خداوند آن صدقه«عليه). 
و  صكد بودن، آن است. رسول اكرمؤبر قصر، دليل بر سنت م صبندى رسول پاى
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 كردند. ياران وى در هر سفر قصر مى
 :مسافت قصر

اند، اغلب صحابه،  براى جواز قصر مقدار مسافت را مشخص نفرموده صرسول اكرم
اند،  براى آن قصر كرده است، در نظر گرفته صتابعين و ائمه مسافتى را كه رسول اكرم
اند، لذا مسافتى كه قصر در آن جايز است،  زده اين مسافت را تقريبا چهار بريد حدس

عبارت است از چهار بريد، يعنى چهل و هشت ميل، اين مسافت حداقل مسافتى است كه 
تواند نمازهاى چهار ركعتى را دو ركعت بخواند،  هرگاه مسافر قصد آن را كرده باشد، مى

 مشروط بر اينكه سفرش در جهت معصيت و نافرمانى اللّه نباشد.
 :بدأ و منتهاى قصرم

كند، قصر كند، هر چند كه  هاى شهر خود را ترك مى مسافر از زمان و مكانى كه خانه
گردد يا اينكه در اثناى مسافرت  مىنى باشد تا اينكه به شهر خودش برمدت مسافرت طوال

روز است) در  15نيت اقامه چهار روز را در شهرى بكند، (البته اين مدت نزد احناف 
روز) در شهرى، نمازهايش را كامل خواند، قصر در  15امه چهار روز (يا صورت اق

باشد. زيرا كه نيت اقامه قلق و ناراحتى  صورت اقامه يا مراجعت به موطن خود جايز نمى
كند، علت يا دليلى كه قصر بخاطر آن مشروع شده  او را زدوده و خاطرش را آسوده مى

راحتى و پريشانى خاطر او نسبت به مشكالت و ماند و آن دليل همان نا است باقى نمى
كرد، اما  ده روز در تبوك ماند و نمازهايش را قصر مى صاهداف سفر است. رسول اكرم

اند كه ايشان هر چند كه ده روز ماند ولى نيت اقامه در تبوك را  دليلش را چنين بيان كرده
 نداشتند.

 :حكم نمازهاى نفل در سفر
تمام نوافل، راتبه و غير راتبه را ترك كند، بجز دو ركعت  تواند مسلمان در سفر مى

گويد: اگر بنا بود كه من  مى بسنت نماز صبح و سه ركعت نماز وتر، عبداللّه بن عمر
 (مسلم). در سفر سنت و نفل بخوانم، پس چرا نماز فرضم را كامل نكنم.
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كه در كار خواندن نوافل در مسافرت نيز بدون كراهيت جايز است مشروط بر اين
در حال سفر هشت ركعت  صهمراهان و ساير مسافران خللى وارد نشود. رسول اكرم

نماز چاشت خوانده است و در روايات داريم كه ايشان در مسافرت نمازهاى نفل را بر 
 مركب خويش خوانده است.

 :تواند قصر كند هر مسافر مى
سوار بر شتر  ،يا سوار هستندكنند  سنت قصر براى تمام مسافران، خواه، پياده سفر مى

و االغ هستند يا سوار بر ماشين و هواپيما و غيره بطور يكسان جايز است. البته ناخدا و 
كنند و در كشتى زن و فرزندان را  كارمندان كشتى كه در تمام عمر در دريا زندگى مى

را كامل كنند همراه دارند، آنان مجاز نيستند كه نمازها را شكسته بخوانند، بلكه نمازها 
 چرا كه كشتى موطن آنان است.

 : جمع و حكم آن
جمع در سفر رخصت و مباح است. البته جمع ظهر و عصر در عرفه و جمع عشاء و 

تواند، ظهر و عصر را در عرفه يا مغرب و  مغرب در مزدلفه سنت است و حاجى نمى
 صرسول اكرمعشاء را در مزدلفه جمع نكند. زيرا در احاديث صحيح آمده است كه 

نماز ظهر و عصر را در عرفه و نماز مغرب و عشاء را در مزدلفه با يك اذان و دو اقامه 
 (مسلم). خوانده است.

 جمع، يعنى چه؟
جمع عبارت است از اينكه مسافر نماز ظهر و عصرش را در اول وقت ظهر بخواند و 

، اين را عصر بخواندگويند. يا اينكه ظهر و عصر را در آخر وقت  آن را جمع تقديم مى
چنين نماز مغرب و عشاء را بصورت جمع تقديم، يعنى در اول گويند. هم جمع تأخير مى

تواند، بخواند، حاصل  وقت مغرب يا بصورت جمع تأخير، يعنى در آخر وقت عشاء مى
خواند. دليل صحت و جواز  سخن اينكه ظهر و عصر، مغرب و عشاء را در يك وقت مى

در غزوه تبوك روزى نمازش را به تأخير انداخت  صسول اكرمجمع اين است كه ر
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 عشاء را نيز در يك وقت جمع كرد. آنگاه ظهر و عصر را در يك وقت، و مغرب و
توان به وقت ضرورت و عذر مانند باران تند، سردى بسيار زياد  در حال اقامت نيز مى

ازد، نماز مغرب و عشاء س يا باد شديد كه رفتن و برگشتن به مسجد و خانه را مشكل مى
در  صرا در يك وقت بصورت جمع تقديم يا تأخير بخوانند. چرا كه رسول اكرم

 (بخاري). هاى بارانى چنين كرده است. شب
توانند نمازها را  افراد بيمار كه خواندن نماز در هر وقت براى آنان مشكل است، نيز مى

مشقت خواه در قالب سفر جمع كنند. زيرا كه علت و دليل صحت جمع مشقت است. 
سازد. گاه وقتى  باشد يا در قالب بيمارى و باد و باران زمينه را براى جواز جمع فراهم مى

مسلمان در حضر و در حالت اقامت نيز دچار مشكلى، مانند: خطر از بين رفتن جان، مال 
وضيح داده اى كه ت تواند نمازها را به گونه شود، در چنين شرايطى نيز مى و عرض آبرو مى

يك بار در حضور و  صشد، جمع كند. در روايات صحيح آمده است كه رسول اكرم
در مدينه، هفت  صگويد: رسول اكرم مى ببدون باران، جمع كرده است. ابن عباس

 ركعت، يعنى مغرب و عشاء و هشت ركعت، يعنى ظهر و عصر را، جمع كرده است.
 (متفق عليه).

 :نماز بيمار
ان ايستادن را از دست بدهد، نشسته نماز خواند و اگر توان نشستن گاه بيمارى توهر

را ندارد، بر پهلو خوابيده نماز خواند و اگر توان خفتن بر پهلو را ندارد، بر پشت خوابيده 
تر از ركوع  اى كه سجده را پايين پاها را بسوى قبله دراز كند و با اشاره نماز خواند. بگونه

ع و سجده را ندارد، اشاره كند ولى به هيچ وجه نماز را ترك قرار دهد. اگر توان ركو
گويد: بيمارى يبوست  نكند. در حديثى در اين خصوص آمده است: عمران بن حصين مى

پرسيدم؟ فرمود: ايستاده نماز بخوان، اگر توان  صداشتم، درباره نماز از رسول اللّه
ن را ندارى بر پهلو خوابيده نماز ايستادن را ندارى، نشسته نماز بخوان، اگر توان نشست

  هيچ خداوند بخوان. نماز  بخوان، اگر توان خوابيدن بر پهلو را ندارى بر پشت خوابيده
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 (بخاري). كند. نمى  عملى  انجام  به مورمأ  توانش از بيشتر را  كس
  :نماز خوف و مشروعيت آن

 فرمايد: ر مشروع است. خداوند مىنماز خوف بدليل آيه زي

ََت  َذا�﴿ َ�مۡ  �ِيِهمۡ  ُن
َ
من  َت فَأ مۡ فَلۡ  ةَ لّصلَوٰ ٱ لَهن ٓ  َتقن َۡ  �َِفةٞ َطا مّمِ َ  ّمَعَك  هن َۡ  َو

ۡ
وٓ أ ذن ْ خن ِۡ  ا

َ
ۡمۖ أ  فََِِذا لَِحَتهن

 ْ وا َجدن ْ فَلۡ  َِ وننوا ٓ  ِمن َيكن ا ََ مۡ َو  َوۡ�َ  �ِ�ن
ۡ
ٓ  تِ أ خۡ  �َِفةٌ َطا

ن
ْ  لَمۡ  َرىٰ أ ْ فَلۡ  َنَصّلوا َ  َمَعَك  ينَصّلوا َۡ  َو

ۡ
ْ أ وا ذن  خن

مۡ ِحذۡ  ِۡ  ََهن
َ
مۡ َوأ ] در ميان آنان باشى و براى آنان  و چون [به هنگام خوف«. ]102[النساء:  ﴾لَِحَتهن

شان را بر گيرند.  نماز برگزار كنى، بايد گروهى از آنها همراه با تو [به نماز] بايستند و بايد اسلحه
اند،  ديگر كه نماز نگزاردهو چون سجده كنند [گروه ديگر] بايد پشت سرتان باشند. و بايد گروه 

 .»بيايند و با تو نماز گزارند و بايد كه احتياط خود را حفظ و سالحهاى خود را برگيرند

 :نحوه برگزارى نماز خوف در سفر
هاى مختلفى براى نماز خوف ذكر شده است. اين اختالف مبتنى بر شدت و  روش

ترين شيوه برگزارى نماز  فاند. معرو ضعف خوفى است كه نمازگزاران مواجه آن بوده
خوف در جنگ شديد چنين است: كه سپاه اسالم به دو گروه تقسيم شود. يك گروه در 
برابر دشمن بايستد و گروه ديگر پشت سر امام اقتداء كرده يك ركعت را همراه امام 
بخواند. بعد از پايان ركعت اول، امام سر جاى خود بماند و گروه اول ركعت دوم را 

سالم گويد و برود جائى كه گروه ديگر بود و جلو آماج دشمن را بگيرد. گروه  خوانده
اول بيايد، يك ركعت را همراه امام بخواند و امام سر جايش بنشيند. اين گروه دوم بلند 

اش را بخواند، بعد امام براى اين گروه سالم گويد. يعنى گروه  شده، يك ركعت باقيمانده
وم سالم نگويد. بلكه امام كه در جايگاه خود نشسته و هنوز دوم بعد از اتمام ركعت د

 سالم نگفته است، براى خود و براى اين گروه دوم، سالم گويد.
دليل اين روش برگزارى حديث سهيل ابن خثمه است. در اين حديث آمده است: يك 

براى اداء نماز صف بست و طايفه دوم در مقابل دشمن  صطايفه پشت سر رسول اكرم
اى كه پشت سر او بود، يك ركعت را خواند. بعد سر  با طايفه صستاد. رسول اكرماي
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جايش ايستاد. گروه اول نمازش را تمام كرد و سالم گفت و بسوى دشمن رفت، گروه 
ركعت باقيمانده خود را با اين گروه خواند و بعد سر جاى خود  صدوم آمد رسول خدا

براى اين گروه  صتمام كرد، بعد رسول اكرم نشست. اين گروه ركعت باقيمانده خود را
 .با گفتن سالم نماز را به اتمام رساند. (مسلم)

 ءقت كه همه دوست دارند پشت سر ايشان اقتداوالبته در حضور آنحضرت يا خليفه (
كنند، يا اينكه در جمع فقط يك امام باشد حكم اين است، و در غير اينصورت نيازى به 

توان در دو جماعت آنرا برگزار نمود.  مذكور نيست بلكه مى اقامه نماز خوف بصورت
 .(مترجم) ).واللّه اعلم

 :نحوه برگزارى نماز خوف در حضر
توان كوتاه خواند) پيش  اگر جنگ با دشمن در حضر، يعنى جائى كه نماز را (نمى

آمده است، دسته اول بجاى يك ركعت دو ركعت با امام بخوانند و دو ركعت ديگر را 
ها بخوانند و امام سر جايش بايستد، دسته دوم بيايند، امام دو ركعت باقيمانده خود را با تن

اش را تنها بخواند و  آنان بخواند و سرجايش بنشيند، سپس دسته دوم، دو ركعت باقيمانده
 در پايان امام براى آنان سالم گويد.

 :هرگاه بدليل شدت قتال تقسيم سپاه ممكن نباشد
شدت تهاجم و حمله دشمن، تقسيم سپاه به چند دسته ممكن نباشد، هرگاه بدليل 

تمام مجاهدين نمازها را در حالت انفرادى بخوانند، بهر نحو كه ممكن باشد، چه در 
حالت سوارى، يا در حالت غير سوارى، رو به جانب قبله يا به هر سوئى ديگر كه مقدور 

آن مجيد در اين خصوص ه كنند، قرباشد، اگر انجام ركوع و سجده مقدور نيست، اشار

وۡ  فَرَِجاً�  تنمۡ ِخفۡ  فَِِنۡ ﴿فرمايد:  مى
َ
ُۡ  أ َٗ َن يعنى، در حالت شدت خوف،  .]239: ة[البقر ﴾اَبا

 صرسول اكرم يد.توانيد نماز را بخوان پياده و ايستاده و يا درحالت سوارى، مى

الل «فرمايد:  مى َُ ََ فَالظ،ُ َ َثَ َن ظ َذس
ُظ َظ َننُوظ�  َ ِ ىَينًيََ كظ ُّ ََ ،َيًني  َْ خوف شديد   هرگاه«(بخاري).  »و� 

 .»حال جنگ تن به تن باشند، بهر كيفباشد و كارزا نبرد گرم و لشكر اسالم با دشمان در 
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  :يا دشمن در تعقيب او است  نماز كسى كه در تعقيب دشمن است
نماز كسى كه در تعقيب دشمن است و اين احتمال وجود دارد كه اگر توقف نموده 

بخواند، دشمن از دست او رها خواهد شد يا اينكه دشمن در تعقيب اوست و اگر براى 
تواند نمازش را بخواند،  يابد، در هر شرايطى كه مى نماز توقف كند دشمن بر وى غلبه مى

پياده يا سواره، رو به قبله يا بسوى غير قبله، اين حكم براى كليه كسانى است كه خطر از 
آنان وجود دارد و در معرض تهديد انسان يا حيوانى قرار گرفته باشند،  بين رفتن جان

وۡ  فَرَِجاً�  تنمۡ ِخفۡ  فَِِنۡ ﴿فرمايد:  دليل اين مسأله آيه شريفه قرآن است كه مى
َ
ُۡ  أ َٗ َن  ﴾اَبا

او را  صيد مسئله فوق است. رسول اكرممؤ و عمل عبداللّه بن انيس .]239: ة[البقر
گويد: هرگاه احتمال دادم كه تعقيب او  ردن هذلى فرستاد، او مىبراى تعقيب و دستگير ك
رفتم و در حالت راه رفتن نمازم را با اشاره  اندازد، پياده مى نماز مرا به تاخير مى

 (بخاري). خواندم. رفت نماز مى خواندم و به همان سو كه او مى مى

 :: بحث نماز جمعه ماده دهم

ٰ ﴿فرمايد:  عه واجب است. خداوند مىمنماز جمعه بدليل آيه نهم سوره ج ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ 

َنوٓ  ْ َءاَم َعةِ ۡ�ن ٱ مِ ََوۡ  ِمن ةِ لِلّصلَوٰ  ننودِيَ  ِِذَا ا ْ َعوۡ ِۡ ٱفَ  من ُۡ  َِِ�ٰ  ا ِ ٱ رِ ذِ َّ  ْ وا َن اى « .]9: اجلمعة[ ﴾عَ يۡ ۡ�َ ٱ َوَذ

تابيد و معامله را ترك مؤمنان هرگاه روز جمعه ندا و اذان نماز جمعه را شنيديد، بسوى نماز بش

كنند بايد از  آنان كه نماز جمعه را ترك مى« :در حديثى در اين خصوص آمده است .»كنيد
ترك نماز جمعه باز بيايند و اگر نه خداوند بر دلهاى آنان مهر زده، آنگاه آنان در رديف 

حقى نماز جمعه بر هر مسلمان «فرمايد:  و مى . (مسلم).»غافالن قرار خواهند گرفت
 .. (ابوداود)»واجب است بجز بردگان، زنان، كودكان و بيماران

  :فلسفه مشروعيت نماز جمعه
هاى مشروعيت نماز جمعه، اين است كه، افراد مكلف و توانمند از  از جمله فلسفه

ها، در يك محل گردهم بيايند  ميان مسلمانان، در آغاز هر هفته بمنظور پذيرفتن مسئوليت
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ها و قرار دادهائى، كه از طرف خليفه مسلمانان  م مسائل، حوادث و بيانيهتا در جريان تما
 شود قرار داشته باشد. براى اصالح دين و دنياى مردم صادر مى

ها،  هاى مشروعيت نماز جمعه اين است كه مردم با شنيدن وعده يكى ديگر از فلسفه
نجام داده و شور و شعور هاى زندگى را ا وعيدها، ترغيب و ترهيب بهتر بتوانند مسئوليت

هاى الزم براى اداره امور اجتماعى و فردى خود را در طول هفته حفظ كرده  و آگاهي
 باشند.

مطالعه قرار دهد،  هاى نماز جمعه را به دقت مورد بررسى و كسى كه شرايط و ويژگي
برد، زيرا وجود قريه، جمعيت،  ها پى مى به آسانى به وجود اين حكمت و فلسفه

ترين مسجد محل، ايراد خطبه آنهم توسط حاكم محل يا جانشين ايشان و ممنوع  بزرگ
بينم كه بردگان، زنان،  باشند، مى بودن سخن در اثناى خطبه از جمله شرايط نماز جمعه مى

كودكان و بيماران مكلف به حضور در آن نيستند، زيرا مسئوليت چندانى به دوش آنان 
 نيست.

  :فضيلت روز جمعه
در  صمعه، روزى مبارك، بزرگ و از بهترين روزهاى هفته است. رسول اكرمروز ج

دظَلَل «فرمايد:  اين باره مى
ُ
َي،َه   ََ َِ نَدُم  َة َي،َه ُلَال َِ ُُم

ظ
ُم �ْ َُ ضَوظ مظ َّ َِتظ َعالَ،ظَه �س الَ ََ م   ُ ضَوظ ِظ َل

َِ ضَ  يَعُة الَّال  َّ َال َقُقوُم �س ََ َ  َنَظَ ي  َِ
لظ
ُ
َي،َه   ََ ََّة  َ

ظ
ةَ �ْ َِ ُُم

ظ
َم �ْ كه   بهترين روزى«(مسلم).  »وظ

در روز جمعه آفريده شده در روز  كند، روز جمعه است. آدم طلوع مى خورشيد در آن
جمعه داخل بهشت شده و در جمعه از بهشت بيرون كرده شد. قيامت نيز در روز جمعه بر پا 

ه، ما نيز آن را گرامى شايسته است همانگونه كه خداوند جمعه را گرامى داشت ».شود مى
بداريم در روز جمعه اعمال نيك زياد انجام دهيم و از انجام هرگونه بدى در آن روز، 

 پرهيز كنيم.
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  :آداب و اعمال روز جمعه
كنند، بايد غسل كنند، رسول  كليه كسانى كه در اجتماع نماز جمعه شركت مى -1 

َ «فرمايد:  مى صاكرم ََ  ٌَ ََ�َج َة  َِ ُمظ
ظ
ُل �ْ َظ ظتََال   ُْ َُ  

غسل جمعه بر هر «(متفق عليه).  » ُيّ
 .»فرد مسلمان و بالغ واجب است

َ ُيّ «پوشيدن لباس تميز و استفاده از خوشبو، زيرا در حديث آمده است:  -2 ََ

ٌَ زَ  ، ََ  ُ
َ
َ ََ َظ َن َِ ََ َُ،َيبََه  َََح  ي

ََ َُ َن ظ  �َالظبَ ََ َة  َِ ُُم
ظ
َم �ْ ُل ضَوظ َظ ُْ ظتََال   �َظ ابوداود و ( »َّ َنَظهُ َُ

هاى  غسل روز جمعه براى هر مسلمان ضرورى است، مسلمان در اين روز بايد لباس« ).احمد
 .»تميز بر تن كند و اگر توان استفاده از عطر و بوى خوش دارد، استفاده كند

 صرفتن به محل برگزارى نماز جمعه، قبل از فرا رسيدن وقت نماز، رسول اكرم -3
هر كس روز جمعه غسل كرده در اول وقت در محل بر گذارى نماز جمعه « :فرمايد مى

حضور يابد، گوئى شترى را در راه خدا  قربانى كرده است، هر كس اندكى ديرتر رود، 
گويا گاوى را، هر كس بعد از آن رود گويا قوچى را و به همين ترتيب هر كس ديرتر 

ت هر كس در رديف پنجم وارد جمع برسد مثل اين است كه مرغى را قربانى كرده اس
شود مثل اين است كه تخم مرغى را در راه خدا صدقه كرده است. بعد از اينكه خطيب 

ها را بسته و به استماع  رود، فرشتگان الهى پرونده جمعه جهت ايراد خطبه باالى منبر مى
شوند،  ىپردازند، يعنى كسانى كه بعد از شروع خطبه و سخنرانى، وارد جمع م خطبه مى

 .»شود گردد، فقط فرض از آنها ساقط مى شان ثبت نمى در هيچ رديفى نام
 صتواند، رسول اكرم خواندن نماز نفل بعد از ورود به مسجد به هر ميزان كه مى -4

هر كس روز جمعه غسل كند و تا حد توان طهارت كند «: فرمايد در اين خصوص مى
وجب اذيت و آزار نماز گذاران نشود، و خوشبو استعمال كند سپس به مسجد برود و م

بعد آنچه كه برايش مقدور است، (نماز نفل) بخواند و به سخنان امام گوش دهد، خداوند 
دهد، بشرط اينكه  تمام گناهان جمعه گذشته تا اين جمعه وى را مورد بخشش قرار مى

 . (بخاري).»مرتكب گناه كبيره نشده باشد
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لباس و فرشهاى مسجد و امثال آن در اثناى خطبه:  سكوت مطلق و بازى نكردن با -5
هر گاه روز جمعه بعد از آمدن خطيب و شروع خطبه به بغل «: فرمايد مى صرسول اكرم

اى و هر كس با فرش يا  اى را بر زبان آورده سخن بيهوده ،دستى خود گفتى: خاموش باش
اى را  ر لغو و بيهودهها، بازى كند، كار لغوى انجام داده است و هر كس كا سنگ ريزه

 . (ابوداود).»اش اعتبارى ندارد انجام دهد، نماز جمعه
دهند و از انجام  همچنين در قرآن مجيد براى كسانيكه نماز را با خشوع آنجام مى

فۡ  قَدۡ ﴿فرمايد:  ه شد، مىنمايند پاداش رستگارى دا بيهوده پرهيز مى
َ
ۡ ٱ لَحَ أ ؤۡ ل َنونَ من َِنَ ٱ ١ ِم َّ 

مۡ  عنونَ َ�ٰ  تِِهمۡ َصَ�  ِ�  هن َِنَ ٱوَ  ٢ َِ مۡ  َّ عۡ  وِ لّلغۡ ٱ َعنِ  هن ونَ من َن به « .]3-1[المؤمنون:  ﴾٣ رِ
راستى مؤمنان رستگار شوند. همان كسانى كه در نمازشان فروتنند. و كسانى كه از [كردار و 

 ».گفتار] بيهوده رويگردانند

د خطبه است، مختصرا گذار در حالى وارد مسجد شد كه امام مشغول ايرااگر نماز  -6

ُم ظ «المسجد بخواند. چرا كه در حديث چنين آمده است:  تحيةدو ركعت  َُ َد
َ
الََذ� َجيَ   

ّوزظ َي،َ َمي َِ َتَ
ظ
ل ََ  َ

تَ�ظ َِ
ظ
� َّ َك ظ  ظ َِ َُ فَالظ ظُط َْ ََِنيُم  � ََ َة 

َِ ُُم
ظ
َم �ْ هرگاه وارد مسجد «(مسلم).  »ضَوظ

 .»المسجد) بخوانيد تحيةت كوتاه (شدى و امام مشغول ايراد خطبه است دو ركع
هاى اول و  هاى مردم عبور نمودن براى پيوستن به صف نهااز روى گردن و ش -7

 صاند، مكروه است. رسول اكرم ايجاد تفرقه و فاصله ميان دو نفر كه كنار هم نشسته

َظ نَذضظَت «كرد، فرمود:  خطاب به شخصى كه چنين مى َظ َيَق َال گذاران بنشين، تو نماز « »َ�جظ

 (ابوداود). .»را اذيت كردى
بعد از داخل شدن وقت نماز جمعه، و پس از اذان هرگونه معامله و خريد و  -8

ِ لِلّصلَوٰ  ننودِيَ  َِِذا﴿فرمايد:  بدليل اينكه خداوند مى فروش حرام است. َعةِ ۡ�ن ٱ مِ ََوۡ  ِمن ة  من
ْ َعوۡ ِۡ ٱفَ  ُۡ  َِِ�ٰ  ا ِ ٱ رِ ذِ َّ  ْ وا َن هرگاه اذان روز جمعه گفته شد، معامله، را « .]9: جلمعةا[ ﴾عَ يۡ ۡ�َ ٱ َوَذ

 .»نموده براى حضور در اجتماع جمعه بشتابيد  ترك

تالوت سوره كهف در شب يا روز جمعه مستحب است، چون در حديثى آمده  -9
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هر كس سوره كهف را در روز جمعه بخواند، تا جمعه آينده نور و روشنى در فرا «است: 
 است). حاكم و آن را صحيح قرار داده. (»د گرفتراه او قرار خواه

َّ �سَُِة ِ «فرمايد:  مى صدرود خواندن: زيرا رسول اكرمبه كثرت  -10 َثَُ�  ُظ  
ي ضَوَم �ََق،يَنةَ  ًِ ُ َدَ ،َ�  َ ديفَ

َ
َل ذسَ ُكَظُت َ َِ َة َلالة �ْمِة َيَم ظ َي َِ ُُم

ظ
بيهقى با ( »ضوَم �ْ

معه بكثرت براى من درود بفرستيد، اگر چنين كنيد من روز در شب و روز ج« ).سند صحيح
 .»قيامت گواه و شفيع شما خواهم بود

ن اجابت ر روز جمعه ساعتى است كه دعا در آبكثرت دعا كردن: زيرا كه د -11
شود، هر كس در آن لحظه دعا كند دعايش قبول خواهد شد و هر آنچه كه بخواهد  مى

ٌَ «فرمايد:  مى صل اكرمخداوند به او خواهد داد، رسو يَعًة َال ضَُو�فَُقَ ي َ�ىظ ََ َ َة س َِ ُُم
ظ
ْ� َِ  َّ الَ

َطيُ  الَضّي ُ 
�ظ
َ
�ً الَّال   ِظ َََجّل َي،َ ي َل َ َعّز  َّ ُل �

َ
أ َظ َ َالٌ  � َظ ها برآنند كه اين  بعضى(مسند احمد).  »ُز

و وارد  گويند: ىها م بعضىلحظه اجابت از زمان شروع خطبه تا فارغ شدن از نماز است، 
 باشد. مي باشد، و گفته شده بعد از عصر مي شده كه آن بين خارج شدن امام تا پايان نماز

  :شرايط وجوب نماز جمعه
 مرد بودن: نماز جمعه بر زنان واجب نيست. -1
 حريت: آزاد بودن، پس نماز جمعه بر بردگان واجب نيست. -2
 واجب نيست. بلوغ: رسيدن به سن تكليف، پس بر كودك نماز جمعه -3
صحت و تندرستى: لذا بر بيمارى كه قادر به حضور در محل بر گذارى نماز  -4

 جمعه نيست، نماز واجب نيست.
مقيم بودن: نماز جمعه بر مسافر واجب نيست، بدليل اين قول پيامبر كه فرمود:  -5

ةً « َِ َل ّظ
َ
َِ َجَيَعة  الَّال   َال    َظ  ُز

َ ُيّ ََ  ٌَ ََ�َج   ِ ُة َد َِ ُُم
ظ
َظ  �ْ

َ
   َّ

ََ َظ 
َ
ٌة  

َ
 َِ ََ �زظ

َ
الُوٌك   ٌَ َزمظ َ�ىظ

 ٌُ � َِ به هر فرد مسلمان جمعه حق و واجب است مگر «).ابوداود عن طارق بن شهاب( »َز

َة «و  »به غالم و زن و صبي و بيمار َِ ُُم
ظ
َم �ْ ُة ضَوظ َِ ُُم

ظ
الَ،ظَه �ْ َِ َِ َي ََل َم � َوظ

ظ
ََ�ل  َ َّ َنُ  بَي ََ ضُمظ َن ظ َن

الُوكٌ  الَالّ  َظ َزمظ
َ
   َّ

ََ َظ 
َ
ةٌ  
َ
 َِ ََ �زظ

َ
  ٌِ يفَ ََ َظ ُز

َ
  ٌُ � َِ كسي كه به خدا و «(دار قطني و بيهقي).  »َز
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روز رستاخيز ايمان داشته باشد نماز جمعه به او واجب است، مگر بيمار، مسافر، زن، كودك و 
اع جمعه حاضر البته كليه كسانى كه نماز جمعه بر آنان واجب نيست، اگر در اجتم، »غالم

شده و نماز جمعه را بخوانند، اشكالى ندارد بلكه بهتر است و فرض نماز ظهر از عهده 
 شود و نيازى نيست كه بعد از جمعه نماز ظهر را بخوانند. آنان ساقط مى

  :شرايط صحت برگزارى نماز جمعه
عه در قريه و آبادى: لذا نماز جمعه در صحرا يا در سفر جايز نيست، چرا كه جم -1

 صشد و رسول اللّه ها و شهرها برگزار مى فقط در قريه صدوران مبارك رسول اكرم
مور به خواندن نماز جمعه نفرمود. همچنين از آنحضرت ثابت نيست صحرانشينان را مأ

 كه در مسافرت نماز جمعه اقامه نمايند.
وجود مسجد: پس برگزارى نماز جمعه بيرون از مسجد و صحن مسجد درست  -2

گرم مواجه  نيست. فلسفه شرط بودن مسجد اين است كه مسلمانان در اثر هواى سرد يا
 با مشكل نشوند واللّه اعلم.

ايراد نشود، پذيرفته نيست، زيرا نماز جمعه  هاى كه در آن خطب خطبه: نماز جمعه -3
 شروع شده است.بخاطر خطبه م

كنند،  آنانى كه از محل برگذارى نماز جمعه (قريه و شهر) با فاصله دور زندگى مى
كند  نماز جمعه بر آنان واجب نيست، مقدار اين فاصله كه وجوب جمعه را ساقط مى

ََ َن ظ َمَمَ  �ََّ� «اندكى بيش از سه ميل است. در حديث آمده است:  ُة  ُِ ُُم
ظ
نماز « »�َْ

و  ).ابوداود و دارقطنى( »رسد بر كسانى واجب است كه صداى اذان به گوششان مى جمعه
شود. البته اين مذهب  ذن بيش از سه ميل چهار و نيم كيلومتر شنيده نمىعادتا صداى مؤ
 .دانند را مساوى سه هزار ذراع مى است كه ميل ءآن عده از علما

 :تر از يك ركعت را دريابد كسى كه يك ركعت يا كم
هرگاه فرد مسبوق (كس كه پس از شروع نماز جماعت به صف نماز گزاران 

پيوندد) يك ركعت از نماز جمعه را دريابد، بعد از سالم امام، ركعت دوم را بخواند.  مى
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دظََّك ُكَّ ي«فرمايد:  مى صرسول اكرم
َ
َظ   َة َيَق َِ ُّ ًة ّنَ  �س َِ

ظ
� َّ دظََّك 

َ
هر «(متفق عليه).  »َن ظ  

 .»ركعت از نمازى را در يابد، در واقع كل آن را در يافته است كس يك
البته اگر كسى كمتر از يك ركعت، مثال يك سجده و امثال آن را دريابد، نماز ظهر را 

 نيت كرده و بعد از سالم امام چهار ركعت را تكميل كند.
 :تعدد جمعه در يك شهر

نداشته و توسعه آن نيز ممكن  هرگاه مسجد قديمى شهر ظرفيت كليه نماز گذاران را
نباشد، بر پاداشتن جماعت ديگر در ساير مساجد شهر بالمانع است، در صورت نياز، در 

 توان نماز جمعه را برگذار نمود. بيش از دو مسجد نيز مى
 : نحوه برگزارى جمعه

  :روش برگزارى نماز جمعه بشرح زير است
ته براى حاضرين در جلسه سالم گويد، خطيب جمعه بعد از زوال آفتاب باالى منبر رف

 ذن، اذان ظهر گويد.از قرار گرفتن امام روى منبر، مؤ بعد
هائيكه امروزه قبل از اذان ظهر جمعه توسط امام جمعه يا ساير افراد ايراد  سخنرانى(
سپس امام به ايراد خطبه بپردازد، و آنرا  .مترجم)م. شود، حكم خطبه را ندارد. واللّه اعل مى
حمد و درود شروع كند، مردم را پند و اندرز دهد، صدايش را نسبتا بلند نمايد،  با

دستورات و منهيات خدا و رسول را براى مردم متذكر شود، ترغيب، ترهيب وعده و 
وعيد شريعت را براى مردم ياد آور شود، سپس اندكى نشسته و مجددا بلند شود با همان 

در هر دو خطبه خطيب صداى خود را مانند صداى اش را ادامه دهد،  لهجه سابق خطبه
 فرمانده لشكر در آورد، خطبه را زياد طوالنى نكند.

ذن اقامه گويد، نماز شروع شود، امام دو ركعت نماز براى بعد از فراغت از خطبه مؤ
مردم بخواند، نماز جمعه با صداى بلند خوانده شود، مستحب است كه در ركعت اول 

 خوانده شود.) با قرائت بلند(عت دوم، غاشيه و امثال آن سوره اعلى و در رك
  ).در حديث مسلم آمده است كه خواندن سوره جمعه و منافقين مستحب است(
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  :: وتر، سنت فجر و ديگر سنن مؤكده و نوافل ماده يازدهم
 : وتر، حكم و تعريف آن

 كده و واجب است، كه نبايد ترك داده شود.وتر سنت مؤ
گويند. در  شود، وتر مى نمازى كه در پايان نوافل عشاء خوانده مىبه يك ركعت 

ةً «حديث آمده است:  ََ ََ�َد ًة  َِ
ظ
� َّ  �ّ ََ ىظَح  ُل ُم ظ �س َُ َد

َ
  َ ََ َ� فَإََذ� َل

ُة �سالّ،ظَل َن ظَ� َن ظ َِ ََ

 �ّ ََ َظ  ُ َني قَ
َ
َ ُِ خطر وارد   نماز شب دو ركعت دو ركعت خوانده شود، هرگاه«(بخاري).  »تُوتَ

 .»شود شدن وقت صبح باشد، يك ركعت اضافى بخواند و اين وتر او محسوب مى

آنچه كه قبل از وتر مطلوب است: بهتر است كه قبل از نماز وتر از دو ركعت تا ده 
بر همين منوال بوده  صركعت نفل خوانده، آنگاه نماز وتر خوانده شود، عمل رسول اللّه

 است.
 :وقت نماز وتر

شود تا اندكى قبل از طلوع فجر ادامه  ز وتر از وقت نماز عشاء شروع مىوقت نما
دارد، البته اگر وتر در پايان شب خوانده شود بهتر است. مگر اينكه احتمال خواب رفتن 

ُ «وجود داشته باشد در حديث آمده است: 
َ
َ َّ ِظ  َ ،ُوتَ

ُ  فَالظ َِ ََ،ظَقَه نَل َظ َ َظ َال �
َ
ُُ ظ   ّ  َنَظ ََ َن ظ 

نَ  فظَحُل ََ
َ
  َ�َ ََ ٌة  َّ ظُحو ََ َِ �سالّ،ظَل  َة نَل

َِ ََ  َّ ُ  فَإَ َِ ِظ نَل ،ُوتَ
ُ  فَالظ َِ ََ،ظَقُه نَل َظ َ نُّه �

َ
ُُ ظ َ ّ  َنَظ ََ  » ظ 

رود، در اول شب وتر را بخواند،  دهد كه در آخر شب خواب مى هر كس احتمال مى«(احمد). 
ود، وتر را به تأخير بيندازد، زيرا كه آخر شب ش دهد كه در پايان شب بيدار مى اما اگر احتمال مى

 .»موقع حضور فرشتگان است و خواندن نماز در پايان شب بهتر است

 :اگر كسى خواب رفت و تا صبح وتر نخواند
اگر شخصى خواب رفت و نماز وترش فوت شد، قبل از نماز فجر آن را قضا بياورد. 

ُم ظ «در حديث آمده است:  َُ َد
َ
ىََح   َظ

َ
ِظ  الََذ�   ،ُوتَ

ِظ فَالظ سَ ظ ضُوتَ َِ «(مسلم).  »ََ
ظَوتظ َن ظ نَيَم َ� ظ �س

 َِ َظ َذَك
َ
ىََح   َظ

َ
ّل الَذ�   َُ ،َُه فَالظ،ُ ََ

َ َظ ُ
َ
هر گاه كسى از شما بدون اينكه وتر را خوانده باشد وارد « » 

را فراموش كرد، هر گاه هر كس خواب رفت يا وترش «. »صبح گرديد، وترش را قضا آورد
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 .»دبيادش آم

 :قرائت در وتر
مستحب است كه در دو ركعت قبل از وتر، سوره اعلى و سوره كافرون خوانده شوند 

هاى خلق و ناس) خوانده شوند.  و در يك ركعت وتر، سوره اخالص و معوذتين (سوره
 (البته بعد از سوره فاتحه)

روايت  اى كه بيان گرديد. ابو داود نسائى و احمد در وتر را بگونه ةحديث قراء(

 :كراهيت تعدد وتر ).اند كرده

ََ َف َلظالَةً «بنابر حديث  � َِ
تظ ََ  

َ
بيش از يك بار وتر خواندن در يك شب مكروه  »ال

است. هر كس وترش را در اول شب خوانده و در پايان شب براى نماز شب و نفل بيدار 
 شود، تنها نفل بخواند و وتر را اعاده نكند. مى

 :سنت فجر و حكم آن
وتر آخرين نماز شب و دو  باشند. كده مىركعت سنت فجر مانند وتر سنت مؤدو 

عمال بر دو ركعت فجر تأكيد  صرسول اكرم ،فجر نخستين نماز روز است ركعت سنت

َِ «داشت و هيچگاه آنها را ترك ننمود و در مورد آنها فرموده است: 
ِظ َِ َ �َظ

ََ َِ �ظ َّ ُعو�  ََ َال تَ
 َ
ظ
ِ�  ُ ُُ ََِدتظ ََ َظ  َِ هاى  اسب  دو ركعت فجر را ترك نكنيد و لو اينكه«(احمد و ابوداود).  »،ظُل ََ

 .»جنگى دشمن بر شما هجوم بياورند

 :هاى فجر وقت سنت
باشد. اگر كسى خواب رفت  هاى فجر، بعد از طلوع فجر و قبل از نماز مى وقت سنت

ه قبل از زوال آفتاب، يا سنت فجر را فراموش كرد، هر وقت بياد افتاد آنها را بخواند، البت
گردند، يعنى بعد از زوال آفتاب خوانده  اگر تا زوال آفتاب قضا آورده نشدند. ساقط مى

َُ «: فرمايد مى صنشود. رسول اكرم مظ َّ الُُ  �س َّ َقطظ َِ َد
ِظ َِ َ �َظ

ََ َِ �ظ َّ ّل  َُ َن ظ سَ ظ ضُ
الَّ َمي َُ را نخوانده باشد، آنها را هر كس تا طلوع شمس دو ركعت سنت فجر «(مسلم).  »فَالظ،ُ

اى همراه با اصحاب و يارانش  در جريان غزوه صعالوه بر اين رسول اكرم .»قضا بياورد



 روش زندگي مسلمان  360

 

خواب رفتند و تا طلوع آفتاب بيدار نشدند، بعد از طلوع آفتاب از آنجا حركت كرده و 
ركعت پس از پيمودن فاصله اندكى به حضرت بالل امر كرد تا اذان گويد، بعد از اذان دو 

 سنت فجر را خوانده و سپس فرض صبح را قضا آوردند.
 :نحوه خواندن سنت فجر

و  »الكافرون«سوره خوانده شود، بعد از فاتحه  دو ركعت سنت فجر مختصر و كوتاه
خوانده شوند حتى اگر تنها به فاتحه اكتفا كند مانعى ندارد، زيرا از  آهسته »اخالص«

دو ركعت فجر را چنان مختصر و  صاكرمروايت است كه: رسول  لحضرت عايشه
مؤطأ امام ( .كردم حتى سوره فاتحه را كامل نخوانده است خواند كه من فكر مى كوتاه مى

ركعت سنت فجر  در دو صفرمايد: رسول اكرم مى المومنين مالك). و در روايتى ديگر أم
 خواند. (مسلم). را مى »اخالص«و  »الكافرون«سوره 

  :رواتب
شوند، و آنها  شود كه قبل و بعد از فرايض خوانده مى هايى گفته مى نترواتب به س

عبارتند از: دو ركعت قبل از ظهر، دو ركعت قبل از عصر، دو ركعت بعد از مغرب و دو 
است كه روايت  بركعت يا چهار ركعت بعد از عشاء. از حضرت عبداللّه بن عمر

دو ركعت قبل از ظهر و دو ركعت  بياد دارم، صرا از رسول اكرم ده ركعت«گويد:  مى
خواند و دو ركعت قبل  ا مىبعد از ظهر، دو ركعت بعد از مغرب كه اغلب در خانه آنها ر

 صروايت است كه رسول اكرم لو از حضرت عايشه (متفق عليه). »از صبح

ٌة«فرمايد:  مى َِ ََ  َ
َ ُيل  َذ�َ��ظ َِ�ظ  ).متفق عليه(، »ميان هر اذان و اقامه نمازى وجود دارد« »ني 

َ   ََّد َ «فرمايد:  و مى ُظ َِ ىظَل �َظ َْ ي  ًِ َل ّظ
َ
  �ّ ََ  � ًِ َل َ�ز خداوند بيامرزد كسى كه قبل از عصر « »�

 (ترمذي). .»خواند چهار ركعت مى
 :تطوع يا نفل مطلق

  :فضائل نفل

َني «فرمايد:  مى صثواب و اجر معنوى نمازهاى نفل بسيار زياد است. رسول اكرم



 361  هارم: عباداتباب چ

 

 
َ
ََ نَ   ىظ َِ

ظ
َ� َِ

ظ
 َّ  َ ََ ّل  َِ ّ َلُ َِ

ظ
َ� َّ َِ ََ الّ،َ َمي 

َُ َ ضُ
تَ�ظ َِ

ظ
� َّ فظَحَل َن ظ 

َ
َِ َشظ       َ ىظ َِ ََ  ُ َّ � ََ َِ َذ ي َد�َم 

َِتَهَ  بهترين هديه خداوند براى بنده دو ركعت نفل است كه آنها را بجا «(ترمذي).  »ََ

خطاب به  صرسول اكرم. »بارد متهاى الهى بر او مىآورد، و تا بنده در حال نماز است رح مى

ةَ «بهشت شد، فرمود:  شخصى كه خواستار همراهى او در ثظ َُ
 بَ

ََ ََ ِظ �َ ََ َعّ�ظ 
َ
 

ودَ  ُِ َل  .»ملحق شو)  مرا يارى كن به كثرت سجده ات (و به من«(مسلم).  »�س

  :حكمت و فلسفه نمازهاى نفل
ت كه كمبودهاى موجود در فرائض را جبران از جمله فلسفه نمازهاى نفل، اين اس

َُِة. قَيَل «فرمايد:  مى صكند. رسول اكرم مى ُّ َق،َيَنَة �س
ظ
َم �َ ُِ ضَوظ َّي َُ بََه � َل َني ُبَيَم َّ َ  َّ الَ

للََي َّ َ ي  َ�ُقوُل  َُ مظ َ�َق
َ
َقّمَ ي  

َ
ى   ََ ََِة َ�ىظ ََ  َِ  �َ ُِ ُم

الَُ ه ��ظ عظ
َ
ََُمَو   َتَه  َُ ََ

َِ َظ َننَتظ تَيّنًة سََم فَإَ
 ُ
َ
َ ََ َظ َن ُ  فَإَ ى َن ظ َقَطول ََ ىظ َِ ََ  

َ� َملظ ُِ يً قَيَله ��ظُم ََ ��ظتََقَص َنَظَ ي َدىِظ َظ َن َِ ََ  تَيّنًة 
ُ  ُكَتىَتظ ََ

 ُُ ََ َ َذ ََ َميُل  �ظ
َ
َ� ُِ ُُّ  تُمظَل �َحتَُه َن ظ َقَطولَعَه.  َِ

ى فَ ََ ىظ َِ ََ و�  تَمل
َ
ٌُ قَيَل   (ابوداود وهو  » ظ َقَطول

گويد: ببينيد نماز  مى  روز قيامت نخستين سوال در باره نماز است خداوند به فرشتگان«حسن). 
شود. اما اگر ناقص باشد،  بنده من كامل است يا ناقص؟ اگر كامل باشد، كامل نوشته مى

فرمايد: نقص فرايض  ى من نوافل دارد اگر در نامه اعمال او نوافل باشد، مى فرمايد: ببينيد بنده مى
 .»شود را بوسيله نوافل جبران كنيد، در مورد ساير اعمال نيز چنين عمل مى

 :شاعر شيرن سخن با استعانت از اين حديث شعر زيرا را سروده است(
ــود    ــداز ب ــان گ ــه ج ــر ك  روز محش

 

ـــود   ـــاز بــ ـــش از نمــ ــين پـرســ  اولــ
 

 .)مترجم(
  :وقت نوافل

توان نماز نفل را خواند، و آن پنج وقت  وز مىبجز پنج وقت در طول تمام شب و ر
 اند از: عبارت

  بعد از فجر تا طلوع شمس -1
 از طلوع شمس تا بلند شدن آفتاب به مقدار يك نيزه  -2
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 عين موقع استواء شمس يعنى نيمروز -3
 گرايد بعد از عصر موقعى كه آفتاب به زردى مى -4
 از زرد شدن آفتاب تا غروب  -5
عبسه كه درباره اوقات نماز سوال كرده بود،  خطاب به عمروبن صرسول اكرم 

نماز صبح را بخوان و بعد تا طلوع آفتاب و مرتفع شدن آن خود دارى كن چون «فرمود: 
پرستند،  كند و خورشيدپرستان آفتاب آنرا مى خورشيد ميان دو شاخ شيطان طلوع مى

پس از ارتفاع يابند. همچنين  سپس نماز بخوان، زيرا در اين نماز فرشتگان حضور مى
خورشيد تا استوا وقت نماز است ولى بوقت استوا نميروز نماز نخوان، زيرا كه آتش 

آيد، نماز بخوان، در نمازى كه  شود، هرگاه سايه جلو مى ور مى دوزخ در اين لحظه شعله
كنند، از زوال خورشيد گرفته تا  شود، فرشتگان حضور پيدا مى در اين وقت خوانده مى

گرايد تا غروب از خواندن  ت نفل است. پايان عصر كه آفتاب به زردى مىنماز عصر وق
كند، و آفتاب پرستان  نماز خود دارى كن، زيرا كه آفتاب ميان دو شاخ شيطان غروب مى

 . (مسلم).»كنند آن را پرستش مى
  :نشستن درنمازهاى نفل

حال نشستن خواندن نوافل در حال نشستن جايز است، البته كسى كه نوافل را در 
برد،  خواند مى ها را ايستاده مى خواند نصف اجر و پاداش را نسبت به كسى كه نفل مى

ِةَ «فرمايد:  مى صرسول اكرم ُّ َُ �س ُظ � نَ ًَ ُِّجَل قَيَع نماز مرد در « ).متفق عليه( »َُِة �س
 .»حال نشسته، نصف نماز است

  :اقسام نفل

َظ الَ «فرمايد:  مى صالمسجد: رسول اكرم حتية -1 ََ فَِ َ�ظَال َِ َظ ظَم ُمُ  �س َُ َد
َ
َذ� َدَلَل  

 َ تَ�ظ َِ
ظ
� َّ  �ّ َُ َّ ضُ نخوانده   هرگاه كسى از شما وارد مسجد شد تا دو ركعت«(الشيخان).  »َد

 .»است ننشيند
باشد، در حديث قدسى  نماز چاشت: نماز چاشت، چهار الى هشت ركعت مى -2
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ِظَ  ندَ «فرمايد:  آمده است، خداوند مى ََ ضَي � َِ
ُظ َ  َّ ََّ ي َل � َّ َِيت  َن ظ  َ �َ َّ لََ   ّظ

َ
ّظَك ظ َا   َمَ �

 ُ َِ اى فرزند آدم در ابتداى روز چهار ركعت براى من بخوان، « ).احمد، ابوداود و ترمذى( »نَل
 .»تا پايان روز تو را بيمه خواهم كرد

ََ الَضظمينًي«فرمايد:  مى صتراويح رمضان: رسول اكرم -3 َزحي َّ َِ  َن  قيَم  َِ ُْ يبًي  ََ ََ َََ�دظ

َم َن  َذنظَىهَ  َّ ُ َني َقَق
َ
هركس رمضان را بر مبناى ايمان و بخاطر ثواب روزه گيرد، «(بخاري).  »َ

 .»اش بخشوده خواهند شد تمام گناهان گذشته
َالٌ  «فرمايد:  مى صدو ركعت بعد از وضوء: رسول اكرم -4 َظ َُّجٌل ُز  

ُ
َال َ�تَوَّضأ

ظوُُضو َ  ُ  �س ََ ََ تََال،َ ي َي،ُكظ
ََِة �َّ ُّ َ �س لَ�ظ ََ َُه  ُ َني بَىَظ

َ
َ ُ َّ � َِ َِ ََ ًَِة الَّال  ََ  �ّ َُ (مسلم).  »َي،ُ

وضو كند و تمام آداب وضو را رعايت كند، خداوند تمام گناهانى را كه   شخص مسلمان هرگاه«
 .»دده از وقت نماز گذشته تا وقت اين وضو مرتكب شده است، مورد عفو قرار مى

 «فرمايد:  مى صدو ركعت توبه: رسول اكرم -5
ُ
َُ َذ�ظىًي َي،َتَوَّضأ نَ ِظ َُّجل  ضُ َني َن ظ 

 ُ
َ
َ ُ َّ � َِ َِ ََ َ الَّال  َّ � ُِ َِ ْظ تَ َظ َ �  ُُّ  َ

تَ�ظ َِ
ظ
� َّ  �ّ َُ ُُّ  ضُ ظوُُضوَ   ُ  �س ََ (ترمذي حديث حسن).  »َي،ُكظ

ركعت نماز بخواند و توبه نمايد، خداوند  اى كه مرتكب گناه شده، برخيزد و دو هرگاه بنده«
 .»گناهان او را خواهد بخشيد

اين دو  صدو ركعت در مسجد محل به هنگام بازگشت از سفر رسول اكرم -6

ل « فرمايد: روايت است مى الكخواند. از حضرت كعب بن م ركعت را مى َّ
َّ � ََ  ن

 َِ ََ فَ َِ َظ ظَم  بَيس
َ
 ََ َِ َ بَ

َِ َم َن ظ َم ََ َ الََذ� قَ تَ�ظ َِ
ظ
� َّ از  صهرگاه رسول اكرم«(شيخان).  »َ�َ  َي،َه 

 .»آمد خواند بعد به خانه مى رفت دو ركعت نماز مى گشت، نخست به مسجد مى مسافرت بر مى
ََِاَ «فرمايد:  مى صدو ركعت نماز قبل از مغرب، رسول اكرم -7 ْظ ظَم ىظَل �س َْ اللو�  ََ

ُُّ  قَيَل َف  ََِا  ْظ ظَم ىظَل �س َْ اللو�  دو ركعت قبل از مغرب را «(بخاري).  »�لّيَلََة سََم ظ َدي َ  ََ
 .»بخوانيد، بعد فرمود: اين دو ركعت اختيارى است

فرمايد: هرگاه قصد انجام كارى را  مى صدو ركعت نماز استخاره: رسول اكرم -8
دعا را بخوانيد: پروردگارا من بوسيله كرديد، دو ركعت نماز جدا از فرض خوانده و اين 
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پايان تو را خواستارم، همانا شما توانا  ز تو طلب خير دارم، فضل و كرم بىلم و قدرتت اع
و من ناتوانم، شما دانا و من نادانم، شما داناى هر پنهان هستى، پروردگارا! اگر اين كار 

خواهد انجام ميدهد نام ببرد) براى دين، دنيا، زندگى و  (در اينجا همان كارى را كه مى
خير وخوبى را همراه دارد، آن را براى من آسان و مقدور بگردان، و اگر براى عافيت من 

دين، دنيا، زندگى و آخرت من ضرر و زيانى در بر دارد، آن را از من و مرا از آن منصرف 
 (بخاري). .»بگردان و آنچه را كه به نفع من باشد مقدر كن و از من خشنود باش

انسان برآورده شدن نيازش را از خداوند  نماز حاجت: نماز حاجت اين است، كه -9

َطيُ  «فرمايد:  بخواهد، رسول خدا مى �ظ
َ
ُ َمي   َ ضَُتمل

تَ�ظ َِ
ظ
� َّ  �ّ ََ   ُُّ ظوُُضوَ   َِ �س ىَ مظ

َ
 فَأ

َ
َن ظ تَوَّضأ

َظ ُزمَّلِ�ً 
َ
  ًِ ِّ َِ َل ُن

َ
ُ َني َمأ َّ هر كس وضويش را كامل سازد، پس دو ركعت نماز نفل « »�

ل ادا نموده و دست به دعا شود هر چه بخواهد خداوند دير يا زود به او خواهد بصورت كام
 ).احمد با سند صحيح( .»داد

شود. در  نماز تسبيح: نماز تسبيح چهار ركعت است و به ترتيب زير خوانده مى -10

َل «مرتبه  15هر ركعت بعد از قرائت  � 
ّ
ََ الال  الَ

َ
َ ال ِّ َُ َمظ

ظ
َُ� َ َّ � ََ َِ  ُمىظَكي ُظ

َ
َل   � گويد:  »ََ

 10مرتبه و در ميان دو سجده  10مرتبه، در سجده  10مرتبه و بعد از ركوع  10در ركوع 
بار، كلمات مذكور را بگويد. بدين  10بار همچنين در جلسه استراحت ميان دو ركعت 

خطاب به عمويش  صشود. رسول اكرم تسبيح گفته مى 75ترتيب در هر ركعت 
 »آيا به تو چيزى نبخشم ... تا آخر حديثمود: اى عباس! عموجان! فر حضرت عباس

ََ «رسول اللّه در اين حديث نحوه خواندن نماز تسبيح را به ايشان آموخت و فرمود:  الَ
ًة فَ  ِّ ة  َز َِ َِلظ فََ  ُيّ ُجُ ِظ َظ سَ ظ َق  فَإَ

لظ َِ ًة فَييظ ِّ م  َز َِ ُيّ ضَوظ الّ،ََ ي  َُ َظ تُ
َ
ِظَت   تََط َِلظ فََ  �مظ ِظ َظ سَ ظ َق إَ

ةً  ِّ ََِك َز لظ فََ  ُ�ُم َِ ِظ َظ سَ ظ َق ًة فَإَ ِّ  َمََة  َز
َِلظ فََ  ُيّ ِظ َظ سَ ظ َق ًة فَإَ ِّ ِ  َز

اگر برايت مقدور « »ُيّ َد ظ
اى يك بار، و اگر نشد، در سال يك بار و اگر  بود، روزانه يكبار آن را بخوان اگر نتوانستى، هفته

 ).ابوداود و غيره(. »در عمر يك بار بخوان مقدور بود
سجده شكر: هرگاه مسلمان به نعمتى دست يابد يا از آفتى نجات پيدا كند،  -11
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هرگاه به نعمتى  صخواند. زيرا رسول اكرم بخاطر سپاس از خداوند دو ركعت نماز مى
رسيد، بمنظور سپاس از خداوند دو ركعت  يافت و خبر خوشى به ايشان مى دست مى

خواند. روى همين اساس وقتى جبرائيل باو خبر داد، هر كس براى تو يك  از نفل مىنم
فرستد، به سجده افتاد و دو ركعت نماز  بار درود بفرستد، خداوند ده بار براى او درود مى

 شكر ادا كرد. (احمد).

ِظُ  «فرمايد:  مى صباشد. رسول اكرم : اين سجده سنت مىسجده تالوت -12 � 
َ
 َِ الََذ� قَ

ِظُت ندَ  َز
ُ
 ََ َُّة  َ

ظ
ََ فَالَُه �ْ َِ ََ وَد فَ ُِ َل َِ بَيس َز

ُ
�ظالَُه   ََ َُ َ�ىظَك َ�ُقوُل ضَي  ،ظَطي َّ َل �س َ َ َة ��ظ ََ ِظ َّ َم �س

 ُّ َّي ،ظُت فََ�َ � َُ َِ وَد َي ُِ َل اى سجده را بخواند، شيطان از او  هرگاه ابن آدم آيه«(مسلم).  »بَيس
گويد: واى بر من، آدم مأموريت يافت كه سجده كند، سجده  كند، و مى فاصله گرفته و گريه مى

 .»كرد و به بهشت رفت و من مأموريت يافتم كه سجده كنم، نافرمانى كردم و به دوزخ رفتم
هرگاه انسان آيه سجده را بخواند يا آن را از ديگرى بشنود، بايد به سجده رود و به 

ََ «يد، در سجده اين دعا را بخواند هنگام رفتن به سجده و بلند شدن از آن تكبير گو َِ َم
َيََقَ 

ظ
ِ�  ُ ََ دظ

َ
َل   قُّوتََه َيتَىَيََّك � ََ  َ ََ َوظ َِ   ُ َ َُ َل ََ ُه  َِ ِّ َممظ َُّ  َد ّو ََ ََ ى َلالََقُه  َ

َّ
َ َ� س َ ََجظ بهتر  »�ظ

 است كه سجده كننده با وضو و رو به قبله باشد.
فرمايد:  مى ضرت بن عمرو بن عاصه الزم است، حدر پانزده آيه در قرآن سجد

» َ َّ َُّموَل �  َّ
َ
   ّّ َ

ظ
َة �ُ َّ َ� ُمو ََ َل  ُّ َِ ظُم َِ �س  

ٌُ َِ ََ َنَظَ ي َُ ن ِظ ُق
ظ
َ� َِ ًة  ََ ِظ َة َم َ

ََ َعشظ ُ  َخظ
َ
 َِ قظ

َ
 

 ََ تَي ََ ِظ   پانزده سجده را در قرآن خوانده است از آنجمله سه صرسول اكرم«(ابوداود).  »َم
 .»هاى مفصل و دو در سوره حج وجود دارد رهسجده در سو

  :: بحث نماز عيدين ماده دوازدهم
  :حكم و وقت آن

باشند. خداوند بدان امر كرده و  كده و واجب مىنماز عيد فطر و عيد قربان سنت مؤ

ٓ ﴿ست: فرموده ا ا َّ ِِ  َۡ
َ
ََِّك  فََصّلِ  ١ ثَرَ َكوۡ لۡ ٱ َك َ�ٰ َطيۡ أ همانا ما به « .]2-1[الكوثر:  ﴾٢ رۡ ۡ�َ ٱوَ  لَِر
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و رستگارى . »ايم. پس تو براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى ذبح كن تو حوض كوثر داده

فۡ  قَدۡ ﴿فرمايد:  مازهاى عيد منوط كرده است، مىمن را به اداء نماز و نمؤ
َ
ٰ  َمن لَحَ أ َّ  ١ تََز

رَ  َُ َِّهِ  مَ ِۡ ٱ َوَذ خود را تزكيه كرد   ر شد كسى كههمانا رستگا« .]15-14[األعلي:  ﴾١ فََصّ�ٰ  ۦََ

نماز عيد را خوانده و بر آن مواظبت  صرسول اللّه. »و به ياد پروردگارش نماز خواند
اند. نماز عيد فطر و عيد  است حتى زنان و كودكان را نيز براى نماز عيد بسيج نموده كرده

 قربان از جمله شعائر دين و مظاهر ايمان و تقوى هستند. 
 :ينوقت نماز عيد

وقت نماز عيد فطر و قربان از بلند شدن آفتاب تا زوال آن است. بهتر اين است كه 
نماز عيد قربان در اول وقت برگزار شود تا مردم براى ذبح قربانى فرصت پيدا كنند. و 
نماز عيد فطر در آخر وقت خوانده شود تا مردم بتوانند قبل از نماز صدقه فطر را ادا 

َّ «گويد:  مى جندبكنند. چنانكه  َُّموُل   ََ ََ ق،َ  ن  َُ مظ َّ �س ََ  َِ طظ َِ ّ� بَََي �َ َُ ضُ
ح   نظ َّ  ََ

،ظ َْ كرد كه  نماز عيد فطر را وقتى برگزار مى صرسول اكرم«. »َّ� َ�َضح َ 
خورشيد به اندازه دو نيزه بلند شده بود و عيد قربان را زمانى برگزار كرد كه خورشيد به اندازه 

 .»بلند شده بود يك نيزه
 :آدابى كه در نماز عيد بايد رعايت شوند

فرمايد:  مروى است، مى غسل، خوشبوئى استفاده از لباس زيبا. از حضرت انس -1 

» َ َّ َُّموُل � نَي  َِ َز
َ
   َظ

َ
 ََ  َ َُ َ

َ
وََد َني ْ جظ

َ
ََ بَأ َظ َ�تََطّ،

َ
 ََ  َ َُ َ

َ
وََد َني ْ جظ

َ
  ََ َظ نَالظبَ

َ
ضظَ    ََ ، َِ

ظ
َف �َ

 َُ َ
َ
َمَ  َني ْ مظ

َ
َ بَأ ِّ در عيد فطر و عيد قربان به ما امر كرد تا  صرسول اكرم«(حاكم).  »نَُح

ترين گوسفند را  ترين و گران قيمت بهترين لباس را بپوشيم، از بهترين خشبو استفاده كنيم و چاق
ا چادر كتانى زيبدر هر عيد از يك  صگويد: رسول اكرم كنم مى اضافه مى. »ذبح كنيم

 كرد. استفاده مى
در عيد فطر سنت است كه قبل از رفتن به مصلى چيزى خورده شود و در عيد  -2

قربان بهتر است بعد از نماز از جگر قربانى خويش ميل كند، يعنى نخستين خوردنى در 
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ل «مروى است:  روز عيد قربان جگر گوسفند باشد. از حضرت بريده َّ
َّ � ََ   َن

َ
ال

ُّ ضَومَ  ََ ْظ َكّ،َتهَ  َ� ضظ
ُ
َل َن ظ   ُُ ظ ِظَجَ  َي،َأ َّ ضَ َح َد ضظ

َ
َم �َ َل ضَوظ ُُ ظ  ضَأ

َ
ََال َل  ُُ ظ َّ ضَأ َِ َد

طظ َِ (ترمذي  »�َ
فرمود، و  رفت تا اينكه چيزى تناول نمى روز عيد فطر به مصلى نمى صرسول اكرم«و غيره). 

شتن نخستين چيزى كه خورد و بعد از برگ در روز عيد قربان تا مراجعت از مصلى چيزى نمى
 .»فرمود، گوشت قربانى بود ميل مى

عصر  13هاى عيد. تكبير عيد قربان تا آخر ايام تشريق يعنى تا  تكبير گفتن در شب -3
رود بايد ادامه پيدا  ذيحجه و تكبير عيد فطر تا زمانى كه امام براى اقامه عيد به مصلى مى

 كند.

 ا«اند از:  تكبيرات تشريق عبارت
َ
َو َل   � َ َِ َو   ُظ � َ َل � 

ّ
َ الَال

َ
ُظَِ ال الَ َو   َ � َ َِ ُظ َ   َِ ُظ

َ
 

 ّ ََ ََ  َُ َمظ
ظ
تكبير موقع خروج از عيدگاه و بعد از نمازهاى فرض در سه روز تشريق، « »�ُ

ْ ذۡ ٱوَ ﴿فرمايد:  بگويد. خداوند مى وا رن َ ٱ ُن َّا�ٖ  ِ�ٓ  َّ
َ
ٰ ّمعۡ  َ وَ� در روزهاى « . ]203: ة[البقر ﴾تٖ دن

رَ ﴿فرمايد:  و مى. »مشخص، (كه همانا روزهاى تشريق هستند)، خدا را به كثرت ياد كنيد َُ  َوَذ
َِّهِ  مَ ِۡ ٱ ْ ﴿فرمايد:  و مى. ]15[األعلي:  ﴾١ فََصّ�ٰ  ۦََ وا ن َ ٱ َوِ�نَكّ�ِ َّ  ٰ ٰ  َما َ�َ مۡ َهَدٮ : ة[البقر ﴾�ن

185[. 
تكبير گوييد، يعنى به عظمت و بزرگى ياد  است، خدا را همانطور كه به شما نشان داده

 كنيد.
روايت  چنانكه از جابر شتن از مسيرى ديگر.رفتن به مصلى از يك مسير و برگ -4

َّ «گويد:  است، مى َُّموُل �  ََ َِ  ن � َِ  �َّط
ََ َ  ليَ ََ ضَوُم َ�، روز  صرسول اكرم »الََذ� ن

 ت.گش رفت و از مسيرى ديگر بر مى عيد از يك مسير مى
نماز عيدين در فضاى باز خوانده شود، مگر به هنگام نياز در گرما، سردى و باران  -5

همواره نماز عيدين را در  صتوان نماز عيد را در مساجد برگزار كرد، رسول اكرم مى
 فضاى باز خوانده است.
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َّي«تبريك و تهنيت گفتن: مسلمان به برادر مسلمانش بگويد:  -6 َل َن ََ  َقَقّىَل � َنَظ ََ« 
 ).احمد با سند خوب(. »خداوند از من و تو بپذيرد«

ها مجاز تنگ نظرى به خرج داده نشود.  ها و سرگرمى ، بازىدر خوردن، نوشيدن -7

ِّ «فرمايد:  در باره عيد قربان مى صرسول اكرم � ُِ َََذك ظا   َُ ََ ل  
ُظ ضّيُم  َ

َ
َ َ َِ

�ظ َ
ضّيُم �ََّشظ

َ
َ

ََّجَل  و از (مسلم). . »ى قربانى، روزهاى خوردن، نوشيدن و ياد خدا هستندوزهار« »َعّز 

َ «ه فرمايد حضرت انس مروى است، مى َّ َُّموُل � َم  ََ ََ  قَ ىُو َِ ََ ضَالظ َني سَُ  ظ ضَوظ ََ ضَََةَ  ََ َم
ظ �س

َ�وظ  ََ َح  ضظ
َ ظ
َم �َ ً� َنَظُ َميه ضَوظ ِظ ُ بََ َمي َل َّ ُُ ظ � ََ ََ بظ

َ
َظ   َِ َي،َ َمي َيَقيَله قَ طظ َِ

ظ
(ابوداود و  »َم �َ

وارد مدينه شدند، مردم مدينه دو روز داشتند كه در آنها بازى  صرسول اكرم  وقتى«نسائي). 
فرمود: خداوند بجاى اين دو روز، دو روز بهتر به  صگرفتند رسول اكرم كردند و جشن مى مى

 .»شما عنايت كرده است، عيد فطر و عيد قربان
  :ننحوه برگزارى نماز عيدي

زند، امام بلند  مردم تكبير گويان بسوى عيدگاه بروند، وقتى خورشيد چند متر باال مى
شده نماز را بدون اذان و اقامه برگذار كند، در ركعت اول همراه با تكبير تحريمه امام 
هفت تكبير گويد و مردم نيز به پيروى از او تكبير بگويند، سپس امام فاتحه و سوره اعلى 

بلند بخواند و در ركعت دوم بعد از فاتحه و سوره تكبير گفته به ركوع برود.  را با صداى
نماز را تمام كرد سالم گويد  را بخواند، وقتى »والشمس«يا  »هغاشي«ركعت دوم سوره در 

ميان خطبه براى مدت كوتاهى بنشيند. در خطبه مردم را و بعد به ايراد خطبه بپردازد. در
ئل عيد را به مردم ياد بدهد و در خالل خطبه تكبيرات عيد نصيحت كند و احكام و مسا

را بگويد. خطبه را با حمد و ثنا شروع كند، در خطبه عيد فطر مردم را براى پرداختن 
صدقه فطر تشويق كند و احكام آن را بيان نمايد، در خطبه عيد قربان مردم را براى بجا 

قربانى را براى مردم توضيح دهد.  آوردن واجب قربانى تشويق كند و سن و سال حيوان
بعد از خطبه همراه با مردم به خانه برگردد، روز عيد نه قبل از نماز و نه بعد از نماز سنت 
و نفل خوانده نشود مگر كسى كه نماز عيد از او فوت شده است. چهار ركعت بخواند، 
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ّل «گويد:  مى ابن مسعود َُ ََ فَالظ،ُ ،ظ َِ
ظ
ُِة �َ ََ ي َن ظ فَيَقتظُه  ًِ َل ّظ

َ
اما كسى كه از نماز عيد  » 

 حتى تشهد را دريافته است، بعد از سالم امام همان دو ركعت را تكميل كند.

  :: بحث نماز كسوف ماده سيزدهم
  )كسوف، يعنى از بين رفتن روشنى ماه(
  :و وقت آناحكام  -1

نت گرفتگى) براى مردان و زنان سنماز كسوف (خورشيد گرفتگى) و خسوف (ماه 

َِ َال «فرمايد:  براى خواندن اين نماز مى صكده است. رسول اكرممؤ َقَم
ظ
َ� ََ  ََ مظ َّ َّ �س الَ

اللو� َُ تُ ظ فَ �ظ
َ
 َّ َ،َيتََهَ فَإََذ�  َُ َال  ََ   َ َد

َ
ََ سََموظَت   ي

َِ ََ هايى از  خورشيد و ماه، نشانه« )بخارى( »َ�َظَك
دهند، هرگاه  را از دست نمى باشند. براى موت و زندگى هيچ كس نور خود قدرت خدا مى

 .»خورشيد يا ماه گرفتگى را مشاهده كرديد، نماز بخوانيد
نماز خورشيد گرفتگى مانند نماز عيد فطر و قربان است، و هر وقت كه خورشيد 
گرفتگى و ماه گرفتگى پيش آيد، خوانده شود، و تا برطرف شدن تاريكى و بيرون آمدن 

د گرفتگى در قسمت پايانى روز كه نماز در آن مكروه نور بايد ادامه يابد، اگر خورشي
 است، پيش بيايد، بجاى نماز، به ذكر، دعا و تضرع پرداخته شود.

  :مستحبات نماز كسوف
در نماز كسوف مستحب است به كثرت دعا، ذكر، صدقه، آزاد كردن غالم و كنيز، صله 

ََ «رمايد: ف مى صرحمى و انواع كارهاى نيك انجام داده شود. رسول اكرم تُ ظ َذس �ظ
َ
 َّ فَإََذ� 

اللو� ََ ََ قُو�  َّ َُ تَ ََ  �َُ ِّ �َ ََ  َّ هرگاه خورشيد يا ماه گرفتگى پيش آيد «(بخاري).  »فَيدظُعو� �
 .»بكثرت دعا كنيد، تكبير گوئيد، صدقه كنيد و نماز بخوانيد

  :نحوه برگزارى نماز كسوف
ر براى اين منظور اعالم شود مانعى مردم بدون اذان و اقامه در مسجد جمع شوند، اگ

ندارد. دو ركعت نماز با جماعت و در هر ركعت دو ركوع و دو قيام وجود دارد. قرائت، 
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ركوع و سجده بسيار طوالنى خوانده شوند، هرگاه كسوف در اثناى نماز برطرف شد، 
 نماز به صورت نفل به اتمام رسانده شود.

امام مردم را تذكر داده و آنان را به ترك  نماز كسوف خطبه مخصوصى ندارد، البته
روايت  لمعاصى و گناه تشويق كند و اين عمل مطلوب است. از حضرت عايشه

مظ «است:  َّ َت �س َِ ََ َ َل َّ َُّموَل � َِ َد،َيَة   َُ  َ َّ َُّموُل �   َ َِ َ  فََه ِّ �َ ََ ََ َيَقيَم  َِ َظ ظَم  �س
َ
الَل

َتَ  ْظ َّ�َ ُ  فَي ََ  ُِ َّي � َّ ََ ََ 
َ
  َ َّ َيَ   َُّموُل � َّ   ُُّ  ًِ َو� ََ  ًَ ُكو ُّ   َ�َ َِ َ فَ ِّ ُُّ  َك َو�الًَة  ََ �َ ًة  َِ قَ

َو�الًَة َ�َ  ََ �َ ًة  َِ  قَ
َ
َتَ  ْظ ُُّ  قَيَم فَي  . َُ َمظ

ظ
ُ� ََ َ س ََ ّلََي  َّ   ُ ََ َ َُ ُ سََم ظ  َّ َمُه َيَقيَله َمَمَ  �

ظ
دظَ  َنَ  َّ 

َ
 

 
َ
�َ

ُ
�َ َة �َ َِ َق

ظ
ُ سََم ظ �َ َّ ُُّ  قَيَله َمَمَ  � َل  َّ ََ� َُ ُكو ِل دظَ  َنَ  �س

َ
ًِ ُمَو   َو� ََ  ًَ ُكو ُّ   َ�َ َِ َ فَ ِّ ُُّ  َك

ّظ 
َ
َمَل   تَكظ َّ �مظ ََ َد َ َِى َن ظَل َذس لظ

ُ
َة �َ َِ كظ ِّ َِ �س َل  َِ ُُّ  َي  َ ََ َِ ُُّ  َم  . َُ َمظ

ظ
ُ� ََ َ س ََ ّلََي  َّ   ُ ََ َ لََ  َُ

َِيت   �َ َّ َ ََ ُظَ�  َِ فَأَ َّي � ََ ُُّ  قَيَم فََهَط ََى  َُ َظ َ�َظ
َ
ىظَل   َْ  َُ مظ َّ َالََت �س

ظ
ْ�ََ �ت   ََ َِ َلَ  َم ّظ

َ
 ََ

 
َ
ََ سََموظَت   ي

َِ ََ ظ َْ َ َال  َّ ََ َن ظ نضَيَت � َِ نَ�تَي َقَم
ظ
َ� ََ  ََ مظ َّ َّ �س ّ  قَيَله الَ

ُُ الُُه  مظ
َ
َ بََمي ُمَو   َّ َال � ََ   َ َد

َ،َيتَ  َِةَ َُ ُّ تُُموَمي فَيفظزَُعو� سَال �ظ
َ
 َّ خورشيد  صدر دوران زندگى رسول اكرم«(مسلم).  »َه فَإََذ� 

به مسجد تشريف برد و تكبير گفت مردم پشت سر ايشان  صگرفتگى پيش آمد رسول اللّه
قرائت را طوالنى نمود، سپس تكبير گفت و ركوع را بسيار طوالنى  صصف بستند، رسول اكرم

اد. البته اين ركوع از قرائت ركعت اول اندكى كمتر بود، بعد سر را از ركوع برداشت، انجام د

» ِ ُ ملَِنْ محَ عَ اهللاَّ مِ هُ وسَ دُ دَ َمْ كَ احلْ لَ نَا وَ بَّ گفت. سپس به سجده رفت، ركعت دوم را مانند  »رَ

كه  ركعت اول انجام داد، چهار ركوع و چهار سجده انجام گرفت. هنوز نماز تمام نشده بود
به ايراد خطبه پرداخت. خدا را ثنا گفت. بعد  صخورشيد گرفتگى بر طرف گرديد. رسول اللّه

هايى از قدرت اليزال الهى هستند، آنها براى مردن يا زنده  فرمود: ماه و خورشيد، هر دو نشانه
دهند، هرگاه خورشيد يا ماه گرفتگى را مشاهده كرديد  شدن هيچ كس نور خود را از دست نمى

 .»به نماز و دعا روى آوريد
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  :ماه گرفتگى

تُُموَمي فَيفظزَُعو� «نماز خسوف مانند نماز كسوف است، در حديث آمده است:  �ظ
َ
 َّ فَإََذ� 

ِةَ  ُّ  (مسلم).. »گرفتگى را مشاهده كرديد، به نماز روى آوريد هرگاه ماه« »سَال
انند ساير نوافل منفردا در بر اين باورند كه نماز ماه گرفتگى م ءالبته بعضى از علما

ها خوانده شود و براى آن تجمعى صورت نگيرد، زيرا ثابت نيست كه رسول  خانه
براى ماه گرفتگى مانند خورشيد گرفتگى، نماز با جماعت خوانده باشد، البته  صاللّه

محدوديت خاصى وجود ندارد، هر كس مايل باشد منفردا بخواند و هر كس تجمع را 
ا جماعت بخواند، هدف اين است كه زنان و مردان مسلمان به نماز و دعا دوست دارد، ب

 پناه برده و فرياد و تضرع كنند تا اينكه مشكل برطرف گردد.

  :ماده چهاردهم:  بحث نماز باران
آن را خوانده و مردم را براى خواندن  صكده است. رسول اكرمنماز باران سنت مؤ

گويد:  بيرون شهر رفته است. عبداللّه بن زيد مى آن دعوت كرده و براى اقامه آن به

ل « َّ
َّ �  َ َِ َِ َي،َ َمي  َل َ َجَ 

تَ�ظ َِ
ظ
� َّ  �ّ ََ   ُُّ ََّد�َ ُ َ  َََدّوَل  ُعوَ  َظ َقىظالََة ضَ

ظ
َ� 

َ
َ  َيتَوَّجَه الَل َظ ََ َظ َ �

�َ ةَ  َِ َق
ظ
رو به قبله  براى نماز باران به بيرون تشريف برد، صرسول اكرم« ).(متفق عليه »بَيَ

 .»نمود. چادرش را برگرداند و دو ركعت نماز با قرائت جهرى خوانده است
 :معنى استسقاء

استسقاء بمعنى طلب سيرابى از خداوند براى بندگان و شهرها بوسيله برگذارى نماز 
 است. استغفار از گناهان هنگام قحط سالى از اركان نماز باران است.

روايت است كه رسول  لد است. از حضرت عايشهوقت نماز باران وقت نماز عي
 .يد، بيرون رفت. البته نماز بارانبراى اقامه نماز باران، اندكى بعد از طلوع خورش صاكرم
 
 



 روش زندگي مسلمان  372

 

  :مستحبات نماز باران
مستحب است كه امام چند روز قبل از اقامه نماز، مردم را مطلع سازد و آنها را به توبه 

ترك كينه دعوت كند. زيرا گناهان علت قحط سالى و ترك گناهان و روزه، صدقه و 
 باشد. شوند، همانطور كه عبادت و بندگى سبب خير و مايه بركات مى مى

  :نحوه برگزارى نماز باران
توان در نماز  با جماعت بخواند، مى امام همراه با مردم به مصلى برود دو ركعت نماز

كعت دوم پنج تكبير گويد، بهتر است كه باران، مانند نماز عيد در ركعت اول هفت و در ر
 در ركعت اول، بعد از فاتحه سوره اعلى و در ركعت دوم سوره غاشيه خوانده شود.

بعد از نماز، امام رو به مردم كرده به ايراد خطبه بپردازد و بكثرت در آن استغفار شود 
ه چادرش را بر و امام بعد از نماز دعا كند و مردم آمين گويند. سپس رو به قبله نمود

گرداند، يعنى جانب چپ آن را بسوى راست و راست آن را بسوى چپ بر گرداند. مردم 
 برگردند. شان  هاى نيز چادرها را بر گردانده تا ساعاتى دعا كنند و بعد به خانه

براى برگذارى نماز باران به  صروايت است: رسول اكرم از حضرت ابى هريره
قامه، دو ركعت نماز براى ما اقامه كرد، بعد بايراد خطبه مصلى رفت و بدون اذان و ا

هاى مباركش را بسوى آسمان بلند كرده رو به قبله  پرداخت، دعا كرد، در حالى كه دست
 ).احمد، ابن ماجه، بيهقى( شدند، بعد چادرش را برگرداند.
  :بعضى از دعاهاى نماز باران

 ل شده است:در برخى روايات دعاء زير براى نماز باران نق

ًِ ًَني َىًقي مًكي د�ًَميَ �� �مقَي «  ي َْقًي سال ًِ �� �مقَي ْ، ًي مَىًِي زِ�ًِي زِ�
ِد َ�ي يَ  َ�ِالِ ن  �سوَ�  َ�ْ َ  �َْ،ُ َال تِالَي ن  �َقينط�َ �� الَ بيَِىيد َ�ي

َ دّ َي �سَُْ َ�مقَي ن  بِءت  َ�َِتَ ني ال �َكو الال اللََ ��  نىت َي �سزَُّ 
َ َ�كََ عَي  َ �� �ّف  عَي �ْ َ َ�ْوُ َ�ٌَِِ َ نىت َي ن  بِءت �َِّ �سَمي َ 
ّمل �سَمي  عال،َي  ِ  ني ال ضَُِه ِْكَ �� الني َُتِِْكَ النَ كَت ِْيّ�ً فأ ن  �ي
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�ًّ َ  ،نَّ�
 ظ
َ
 ََ  ََ َتَ ُظ َّ ظُشظ  ُ� ََ  ََ لََ يَََم ََ َِ َعىَيَدَك 

ظَم،َّت  �سالُّ ّ  �مظ َك �س َ ََ الهى! به ما بارانى « .»بَ
عطا فرما كه باعث نجات گردد، گوارا و با خير و بركت باشد....الهى! بندگانت و حيواناتت را 

(قسمت  »سيراب بگردان، پروردگارا! رحمت خود را بگستران و زمينِ مرده ات را زنده بگردان

 .قرمز ترجمه نشده)

ة َال مق،ي « گفته اند: مي ر هنگام باراند صروايت شده كه رسول اهللا �� مق،ي ُّ
. �� َ �سْ�ا َنَيبت �سَِِ. �� دو�لَي َال   َ ِ   َال مَم َال ِْ َ َال ب عِ�ا 

 »عال،َي
 بار الها! باران رحمت بفرست نه عذاب، نه بالء، نه تخريب و نه غرق كردن. «ترجمه: 

 رويد فرود بياور. مي كه درختان بار الها! باران را در كوهها و جايي
 .»و نه بر ما فرود بياور ها بارالها! باران را در گوشه و كناره

 بحث جنايز: فصل نهم
 در اين فصل سه ماده وجود دارد

  آنچه كه مروبط است از وقت بيمارى تا وفات : ماده اول
 :وجوب صبر

ه كند، خود را پريشان براى مسلمان زيبا است كه موقع متوجه شدن ضرر، صبر را پيش
ننموده و بى صبرى نشان ندهد، خداوند در بيش از يك حديث و آيه صبر را مورد تاكيد 
قرار داده است. البته اگر از بيمار درباره او سوال شود، او در پاسخ بگويد: من بيمارم، 

استفاده   ،مداوا مطلوب است گويم. ناراحتى دارم، مانعى ندارد. خدا را در هر حال شكر مى

لظ «فرمايد:  مى صاز داروهاى حالل براى بيمار مستحب است. رسول اكرم َ
َظ َّ سَ ظ َ� � َّ الَ

َظ� َُ � ََ يً  َيتَ َِ ُ َد
َ
نظَزَل َ

َ
  

ّ
خداوند براى هر بيمارى داويى آفريده «(ابن ماجه  و حاكم).  »َد�ً  الَال

اى غير مباح و حرام، مانند البته معالجه بوسيله داروه، »است، پس معالجه و مداوى كنيد

َّ سَ ظ «فرمايد:  مى صشراب و گوشت خوك و امثال آن درست نيست. رسول اكرم � َّ الَ
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ُُ ظ  َم َعالَ،ظ ِّ ُُ ظ َي،ظَمي َد يََ َِ لظ َد َِ . »خداوند شفاء شما را در اشياء حرام قرار نداده است« »َ�ظ
 ).طبرانى باسناد صحيح(

 :دم كردن و دعا خواندن
و  صهاى قرآن و دعاهاى منقول از رسول اللّه تواند بوسيله خواندن آيه مىمسلمان 

ظكٌ «فرمايد:  مى صدعا كند، رسول اللّه ََ ُُ ظ َي،ظَه  َ  َنيسَ ظ ضَ ِل َِ بَيس ظ بَأ
َ
اگر كلمات « »ال

 .»شرك آميز خوانده نشود، دم كردن مانعى ندارد

  :حرمت آويزان كردن چيزى به گردن
هر «فرمايد:  است، زيرا رسول خدا مى به گردن به اميد شفا شركآويزان كردن چيزى 

 ).احمد و حاكم، صحيح است(. »كس چيزى به گردن آويزان نمود شرك كرده است
هر كس چيزى را به گردن آويزان كند خداوند او را به مقصد «فرموده است:   همچنين
 ).احمد و حاكم و قال اسناده صحيح. (»نرساند

شخصى كه انگشترى را به قصد شفا در دست داشت فرمود: آن را  به صرسول اكرم
 ).احمد(در بيار، زيرا بجز افزودن وسوسه و بيمارى چيزى ديگر عايدت نخواهد شد. 

احترامى  بى  توان شرك گفت هر چند كه اين عمل (البته آويزان كردن الفاظ قرآن را نمى
 ) (مترجم).به قرآن و بدعت است. واللّه اعلم

 :شود ى از دعاها كه بدان شفا حاصل مىبعض

�سالُّ ّ  «دست مباركش را روى بيمارى گذاشت و اين دعا را خواند:  صرسول اكرم
ُّ َمَقًمي يَد َْ يً  َال ُ� َِ يُؤَكَ َد َِ يَ  الَّال َد َِ َ َال َد َِ ي

َّ نظَت �س
َ
 ََ َه  َِ َ �دظ َِ َي

ظ
ََ �ي َم

ذظ
َ
  َِ َّي  »َّّا �

اى، شفائى بجز  دگار مردم، ناراحتى را برطرف گردان، تو شفا دهندهخداوندا! پرور«(بخاري). 
 .»برود شفاى تو نيست. شفائى كه بيمارى از بين

برد، فرمود: دستت را روى  خطاب به شخصى كه از بيمارى رنج مى صرسول اكرم

َّ و بگو: بسم اللّه (سه مرتبه) و  همان قسمتى كه درد، دارد بگذار ّزة � َِ ُعوُذ بَ
َ
تََه َن ظ    َّ قَُ ََ

 ُّ ديَذ
َ
 ََ  َُ َج

َ
ّ ني   در روايتى در مسلم آمده است: بارى رسول (مسلم). » (هفت مرتبه) ََ
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ََ َن ظ «و ايشان را دم نمود بيمار شد جبرائيل اين كلمات را خواند  صخدا ، َْ ّظ
َ
  َ َّ ت �

 
َ
   

َظ َ��ظ
َ
   َ

ِظ ّ ُيّ َ� ََ ََ َن ظ  ََ ُيّ َشظ   ضُمظَذض ، َْ ّظ
َ
  َ َّ ََ ت � ، َِ َظ َ � ُ َّ �  َ (ترمذي و  »َظ َديَم

كنم، و خداوند تو را از  با نام خدا تو را از شر هر چه موجب آزار توست تعويذ مي« ابن ماجه).
 .»كند شر هر حسود و چشم زخمي شفا و كرامت مي

و  معالجه بيمار مسلمان توسط پزشك كافر و معالجه مرد توسط پزشك زن

 : بالعكس
چنين و افر كه بدخواه نباشد از وى و همبه اتفاق تمام مسلمانان معالجه نزد پزشك ك

مرد در وقت ضرورت بال  معالجه بيمار مرد، نزد پزشك زن و معالجه بيمار زن نزد پزشك
 مانع است.

در بعضى امور از مشركين خدمت گرفته است و زنان صحابه  صرسول اكرم
 كردند. معالجه مى صهاى دوران رسول اكرم را در جنگ مصدومين و معلولين

  :برخى مراكز بهداشتى براى بعضى بيماران اختصاص
اى  هاى ويژه جايز بلكه بهتر است كه بيماران مبتال به بيمارى واگير و مسرى در بخش

ها مراقبت شوند و بجز پرستاران و معالجان كسانى ديگر با آنان تماس  در بيمارستان

حإ «در باره صاحبان شتر فرمود:  صكنند. رسول اكرمحاصل ن َُ َ ُز ََ  ٌِ
َِ
َُّد ُزمظ  »َال ضُو

احتياط   وقتى اين، »هيچ (شتر) سالمى را (با شترانى) كه بيمار هستند همراه نكنيد«(مسلم). 
تراند كه در حق آنها احتياط شود.  ها شايسته گردد، انسان در حق حيوانات رعايت مى

ُُِجو� َنَظَ ي «فرمايد:  مى »طاعون«باره در صرسول اكرم ظ َُ َِ �ظتُ ظ َي،َ ي فَ
َ
 ََ   ِ ّظ

َ
َ  بَأ َْ ََ فَإََذ� 

ُلالُوَمي َظ َِ تَ تُ ظ بََ ي فَ َظ َ س ََ   ِ ّظ
َ
َ  بَأ َْ ََ ََِذ�  ََ ُهَ 

ًّ� َنَظ � َِ هرگاه بيمارى «(مسلم و بيهقي).  »فَ
ويد و اگر شما در آنجا نيستيد، به طاعون در شهرى كه شما آنجا هتسيد، بيايد، از آنجا بيرون نر

ةَ «فرمايد:  اما معنى اين حديث كه مى. »آنجا نرويد َ ِظ ََ  
َ
ال ََ  َعَََى 

َ
سرايت و شگون بد، « »ال

اين است كه سرايت بنفسه بدون اراده خداوند وجود ندارد، زيرا در حوزه  »وجود ندارد
يرد، و اين امر مانع از گ مالكيت خداوند هيچ دخل و تصرفى بدون اراده او صورت نمى
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شود، اگر عقيده بر اين باشد كه نجات دهنده واقعى خداوند  گيرى نمى احتياط و پيش
 صيابد بنابراين وقتى از رسول اكرم است، كسى را كه خداوند نجات ندهد، نجات نمى

ى �ََل«در اين باره سوال شد، فرمود:  ََ َن ظ �ع  .»چه كسى اولى را بيمار كرده است؟« »ََ
 شود. يعنى همه چيز از جانب خداوند است و هر چه او خواسته باشد، همان مى

 :وجوب عيادت بيمار
ساير مسلمانان الزم و ضرورى است. رسول  اگر مسلمانى بيمار شود، عيادت او بر

يَ َ «فرمايد:  مى صاكرم َِ
ظ
و� �َ فُكل ََ  َ َُ � َِ َم

ظ ََُعوُدَ� �س َيَََ َ 
ظ
ُمو� �ْ َِ َظ

َ
يماران را ب«(بخاري).  » 

به هنگام عيادت مستحب است  »عيادت كنيد، گرسنگان را تغذيه نماييد و اسيران را آزاد كنيد
اى  كه براى بيمار دعاى صحت شود و او را به صبر توصيه نموده و سخنان اميدوار كننده

گاه بيمارى هر صنزد او گفته شود، عيادت كنندگان تا دير نزد بيمار ننشينند، رسول اكرم

َل «فرمود:  كرد، مى عيادت مى را َظ َديَ �
ٌّ الَ ُ و ََ  ِ

ظ
بَي

َ
(پس به عنوان سنت  »ال

 .)بگوئيمبهتر است همين كلمات را نزد او  صآنحضرت
 :گمان نيك  نسبت به خداوند

مناسب است كه مسلمان به هنگام بيمارى در حق خدا گمان نيك داشته باشد و چنين 
نب خداوند كه باعث عفو گناهان و دورى از بيندشد كه بيمارى رحمتى است از جا

ُ  �َّمّ  «فرمايد:  مى صعذاب خواهد شد. رسول اكرم ََ ََُمَو ُبظ  
ّ
ُم ظ الال َُ َد

َ
 َ�ُموَقّ   

َ
ال

 َ َّ َ  (مسلم).. »باشيد  در حالى بميريد و از دنيا برويد كه بر خدا گمان نيك داشته« »بَي
 :تلقين ميت

رادر مسلمانش را در حال احتضار و مرض موت مناسب است، هرگاه مسلمان ب

اين كلمه  »ال إله إال اهللاّ«يابد، كلمه اخالص را به او تلقين كند و در بالين او بگويد:  مى

همواره به بيمار تلقين شود تا او بياد افتد و اين كلمه را بر زبان بياورد. هرگاه بيمار كلمه 
كنند. اگر بيمار به سخنى ديگر مشغول است،  را گويد، نزديكان از تلقين بيشتر خوددارى
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ا اللّه باشد و لَّر كنند تا آخرين سخن او كلمه ال إله إاطرافيان وى تلقين كلمه را تكرا

َو «فرمايد:  مى صرسول اكرم .مستحق بهشت گردد � 
ّ
َ الال

َ
 الََ

َ
تَيُم ظ ال ان بيمار »ََّقَُوظ� َزوظ

 «فرمايد:  تلقين كنيد، و مى اهللاّال إله إال مبتال به مرض موت را كلمه 
َ
َنَه ال َ ََ  َِ ََ نَل َن ظ ن

َّةَ  َ
ظ
َل َدَلَل �ْ � 

ّ
ََ الَال  .»شود باشد داخل بهشت مى ال إله إال اهللاّهر كس سخن آخرش « »الَ

 :شخصى كه در حال مرگ است رو به قبله كرده شود
صورتش بسوى قبله  كسى كه آثار موت بر او ظاهر است، بر پهلوى راست خوابانده

قرار داده شود. اگر مقدور نبود، بر پشت خوابانده پاهايش بطرف قبله شوند، اگر سكرات 
قرائت شود. باميد اينكه خداوند به  »ياسين«و جان كندن بر او خيلى دشوار شد، سوره 

 َني َن ظ َن،ّت  َ�ُموُت «بركت آن ناراحتى جان كندن را تخفيف دهد. در حديث آمده است: 
ُ َعالَ،ظهَ  َّ � ََ  َمّو

ّ
ُ  �َ الال ََ  َعَظ

ُ
 َِ در حال جان دادن است (ياسين)   هرگاه نزد كسى كه« »َي،ُقظ

صاحب فردوس از (. »هاى جان كندن را بروى آسان خواهد كرد خوانده شود، خداوند سختى
يرى اند، حديث ضعيف است. ابوداود و نسائى با تعب ابوداود و ابوذر آن را روايت كرده

 ).ديگر آن را روايت كرده است
 :ها بسته شوند چشم

هاى ميت بسته شود و با چادرى جسم او را  لحظه پرواز روح الزم است كه چشم
بپوشانند و سخنان نيك و شايسته گفته شود و در حق او دعاى مغفرت گويند، رسول 

ظَم،َّت يَ «فرمايد:  مى صاكرم ََ �س
َ
  َُ � َِ َم

ظ ُقُ  �س ظ َْ ََ الََذ� َد َة ضَُمّنَُو َُ ََ
َِ ظَم َّ �س ً� فَإَ

ِظ ُقوسُو� َل
 ََ َ َني َقُقوسُو هرگاه نزد بيمار يا ميت رفتيد، كلمه خير و دعاى نيكو بگوئيد، زيرا «(مسلم).  »ََ

رسول خدا نزد ام سلمه تشريف آورد، . »گويند هاى شما آمين مى كه فرشتگان در برابر گفته
چشمان او را  صهايش را باز بود. آنحضرت و چشم ايشان در لحظات جان كندن بود

ُ «بست و فرمود:  َُ َ ُه �يظ َِ َُ تََى ََح الَذ� قَُى ِل َّ �س كند  هنگامى كه روح عروج مى«). مسلم( »الَ

سلمه وفات  اهل خانه با اين سخن پيامبر (فهميدند كه ام »كنند ها بسوى آن نگاه مى چشم
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فرمود: بر خودتان دعاى بد نكنيد زيرا  ص، آنحضرتنموده، بنابراين) آه و ناله سر دادند
 گويند. گوئيد، آمين مى فرشتگان در مقابل آنچه كه شما مى

  :هاى بعد از وفات : مسئوليت ماده دوم
  اعالم درگذشت: -1

نيكان شهر اعالم شود كه  مستحب است كه ميان دوستان، خويشاوندان و صالحان و
تدفين ايشان شركت كنند، وقتى نجاشى حاكم حبشه  فالنى فوت كرده است تا در مراسم

خبر موت او را به مردم ابالغ نمود همانطور كه شهادت  صفوت كرد، رسول اكرم
حضرت زيد، حضرت جعفر و حضرت عبداللّه بن رواحه را نيز اعالم كرد. البته اعالم 

 ها و مساجد و با صداى بلند و گريه و فغان ممنوع است. مرگ در خيابان
  :بودن اشك ريختن غيراختيارى و حرمت نوحه مباح -2

ظَم،َّت «فرمايد:  مى صنوحه و جيغ كشيدن بر ميت حرام است. رسول اكرم َّ �س الَ
َالهَ  مظ

َ
   َ ََ ُا بَىُ ِّ َِ َم «فرمايد:  و مى (بخاري). »َلُ ُا بََمي َ�،َح َعالَ،ظَه ضَوظ ِّ َِ َه فَإَنُّه ُ�

َن ظ َ�،َح َعالَ،ظ
َق،َيَنةَ 

ظ
ص رسول اكرم. »بيند ميت به سبب گريه و نوحه بازماندگانش عذاب مى«(مسلم).  »�َ

َََقَة «فرمايد:  مى صگرفت كه نوحه نكنند، رسول اكرم از زنان بيعت مى ي ُّ ٌٌ َنَ  �س � َِ
ظ بَ ّّ الَ

يّقةَ  َّ �س ََ َََقَة  َي
ظ
اى سر موه  گر، و آنهائى كه به هنگام مصيبت من از زنان نوحه«(بخاري).  »ََ�ُ

 .»كنند، بيزارم كَنند و گريبان چاك مى را مى

به هنگام وفات پسرش، ابراهيم  صالبته اشك ريختن اشكالى ندارد، رسول اكرم

�مَ «فرمود:  َِ ََ ضَي الَبظ �قَ َِ َِ َِنّي بَ ََ ََيَ 
لل َّ  ََ ِظ َال َ�ُقوُل الَّال َني ضَ ََ  َ َُ ََ َبظَز َقالظ

ظ
َ� ََ َنُ َ  َظ َ تَ َِ�ظ َّ �َظ ،ُ  الَ

 َ ََ س ُزَنُو شود ولى بر زبان  ريزد، دل مضطرب و پريشان مى همانا چشم اشك مى«(بخاري).  »َمكظ
ابراهيم! ما  آوريم. اى بجز آنچه كه موجب رضايت و خشنودى پروردگار باشد، بر زبان نمى

 .»گين هستيم بخاطر جدائى تو پريشان و اندوه
ك از چشمان مباركش جارى اش، امامة بنت زينب اش همچنين به هنگام درگذشت نوه
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اين «فرمود: اى؟  كنى و از گريه منع نشده شد. سوال شد اى رسول خدا! شما گريه مى
گريه كردن در اثر مهربانى و عطوفتى است كه خداوند آن را در دل بندگانش گذاشته 

 . (بخاري).»است. قطعا خداوند بر بندگان مهربان، مهربانى خواهد كرد
 :ماتم و عزا -3

ى زنان مسلمان نشستن در سوگ و ماتم، بيش از مدت سه روز حرام است، بجز برا
در برابر مرگ شوهر، بيوه واجب است تا چهار ماه و ده روز در سوگ بنشيند. رسول 

ةَ «فرمايد:  مى صاكرم َِ َل ّظ
َ
َل َعالَ،ظَه   َ

ُ
َظ   فَإَّ�َ ي � َ َز ََ ُ  الَّال 

َِ َُ ََ ةُ فَوظ
َ
ِظ  ظَم َل �س َ

ُ
ِ   َال �  ُ

دظ
َ
 

� ً  (متفق عليه). .»َََعشظ
ميرد اجازه ندارد بيش از سه روز در سوگ بنشيند بجز براى  زن براى هيچ كسى كه مى«

 .»شوهرش، كه بايد چهار ماه و ده روز در سوگ بنشيند

  :هاى ميت پرداختن بدهى -4
د. هايش را پرداخت نمو اگر ميت مديون و بدهكار است، قبل از هر چيز بايد قرض

َُ «از خواندن نماز، بر ميتى كه بدهى داشت خوددارى كرد و فرمود:  صرسول اكرم ِظ �َ
َي َ�َظهُ  َّ ُ�قظ َََه َد ضظ ََ َقٌة بَ

الّ َِ َنَ  ُن ظُممظ پرداختن   روح و نفس مؤمن مرهون«(ترمذي).  »�س
 .»باشد بدهكاريهاى خود مى

 :استرجاع، دعاء، و صبر -5
ه در اين گونه مواقع صبر را پيشه كنند، رسول براى بازماندگان شايسته است ك

 « فرمايد: مى صاللّه
َ
�َ

ُ ظ
َنَة �َ ََ ُّ ََ �س ُ َعَظ ِظ ُّ همانا صبر در اين ساعات نخستين « »الَّ�َمي �س

 صها بكثرت دعا و استرجاع گفته شود، رسول اللّه در لحظه، »مصيبت ارزش دارد

،«فرمايد:  مى َُ ،ىُُه ُز َُ َ  تُ َِ َني َن ظ َ�ىظ  َِ
ِظ ُج

ظ
ََ �سالُّ ّ    و ُِ َّ�َج َِنّي الََلظَه  ََ  َ

ّ ََ ىٌَة َي،َُقوُل الَنّي 
ً� َنَظَ ي ِظ ُ َل

َ
َ ََ الَ لظ

َ
 ََ ،بَتََه  َُ َِ ُز  ُ َّ �  ُ َِ َج

َ
ً� َنَظَ ي الَّال   ِظ َظ َل َل َال لظ

َ
 ََ  ََ

،بَ َُ (مسلم).   »ُز
بازگشت ما،   سوى او است و به ت بگويد: ما براى خدا هستيمهر بنده به هنگام مصيب«

ايم به من عنايت بفرما،  پروردگارا! در اين مصيبت مرا اجر بده و بهتر از آنچه كه از دست داده
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فرمايد: خداوند  رسول اللّه مى. »خداوند قطعا به ايشان اجر و عوض بهتر عنايت خواهد كرد

ى َجزَ «فرمايد:  چنين مى ََ َنَ  َعَظ ُممظ
ظ ى �س ََ ىظ َِ ََ ُُّ  َني  �ظ،َيَ  ُل َل � مظ

َ
،ُّه َن ظ   َِ ََ ُت  ىَحظ َْ �ٌ َ الََذ� 

َّةُ  َ
ظ
ىَُه الَّال �ْ ََ ََ ام را بستانم و او در برابر  هر گاه كاالى يا هر چيز پسنديده بنده«). (بخاري »�دظ

 .»آن صبر كند پاداشى جز بهشت به او نخواهم داد
  :غسل دادن ميت -6

د يا بزرگ بعد از مردن واجب است، جسدش غسل دادن مسلمان خواه كوچك باش
شود كه در  كامل باشد يا بعضى از اجزاء آن موجود باشد، تنها مسلمانى غسل داده نمى

مصاف با دشمن به شهادت رسيده و هدفش نيز از جنگ با دشمن جهاد و اعالء  معركه و

َّ «فرمايد:  مى صرسول اللّه .كلمة توحيد باشد الُوُم ظ فَإَ َّ
َْ  ُق

َ
وُح  ال ُِ َظ َدم  َ�

َ
ح    ِظ ُيّ ُج

َق،َيَنةَ 
ظ
َم �َ ًَ ضَوظ َظ شهداء را غسل ندهيد، زيرا از هر زخم و هر قطره خون، روز قيامت بوى « »َز

 ).احمد، سندش صحيح است(. »آيد مسك مى
  :غسل ميت -7

كند اما غسل دادن  اگر آب بر بدن ميت ريخته شود تا تمام بدن را فرا گيرد، كفايت مى
 امل شرعى و مستحب بشرح زير است.ك

ميت روى چيزى بلند و سكومانند گذاشته شود، فردى متدين و نيكو او را غسل دهد، 

ََ «فرمايد:  مى صرسول اللّه ظُممَنَُو تَيُم ظ �س َل َزوظ َّ ُْ افراد امانتدار و مؤمن بايد، اموات « »َلَ

مى شكم ميت را مالش دهد، غسل دهنده با نر ).ابن ماجه با سند ضعيف( »را غسل بدهند
هاى خود بسته نيت  اى بر دست ممكن است چيزى از شكمش بيرون بيايد بعد پارچه

غسل دادن را بكند، نخست شرمگاه و احيانا نجاستى كه روى آن است، را بشويد، بعد 
ها را از پارچه يا دستكش بيرون آورده، مانند وضو نماز، او را وضو دهد، سپس  دست

به طرف پائين برود، سه بار او را غسل  ميت را غسل دهد، از باال شروع كند وتمام بدن 
دهد، اگر طهارت كامل تحقق پيدا كند، پنج بار غسل دهد، در دفعات پايانى غسل از 

 صابون و امثال آن استفاده شود.
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موها و گيسوهاى زن باز كرده، غسل داده شوند و بعد گيسوهايش به حالت اول 
دستور داد كه موهاى دخترش چنين كرده شوند. بعد  صوند، رسول اللّهبرگردانده ش

 (بخاري). ها روى آن گذاشته شود. حنوط و امثال آن از ساير خشبويى
 : تيمم در صورت عدم امكان غسل -8

اگر آب وجود نداشته باشد يا ميت مردى ميان زنان يا زنى ميان مردان باشد و يا بهر 
درو نباشد، تيمم داده شود، سپس نماز داده و دفن كرده شود، دليلى ديگر غسل دادن مق

ُِّجُل «فرمايد:  مى صرسول اكرم �س ََ َُميَ  ِظ ََ ةٌ 
َ
 َِ ُ ُ  �زظ َِ ََ َن ظ َِّجيَل ََى ُة َنَ  �س

َ
ِظ  ظَم الََذ� َنيتََت �س

َيََ  َظ �ُ ََ  ََ ُُ  فَإَّ�ُ َمي ضََُ،َّمَمي
ِظ ََ َُّجٌل    ّ ُ َِ ََ َن يَ  ََىظ ََ ََ َنَ  �ََّ مرسل است اما عمل  ابوداود،( »ي

ميان ند و زنى ديگر نباشد، يا مردى درميان مردان فوت كهرگاه زنى در« ).فقها بر اين است

اينها در حكم فاقد آب  .»زنان فوت كند و مردى ديگر نباشد، تيمم داده شود و دفن كرده شود
 باشند. يا كسى كه قادر به استفاده آب نيست، مى

  :شوهر توسط همسر و بالكعس غسل دادن -9
 صتواند شوهرش را غسل دهد رسول اكرم تواند همسرش را و همسر مى شوهر مى

ََ «خطاب به عايشه فرمود:  َظتُ ِّ �َ ََ  ََ تُ
الظ َّ َْ ىظَ� َي َْ   اگر قبل از من فوت كردى من« »سَوظ ُنّت 

اند سندش هر  ت كردهمد، ابن ماجه و نسائى آن را رواي(اح. »كنم تو را غسل داده و كفن مى
 و حضرت على ).ش كان لم يكن استكه ضعيف است ولى بدليل متابعت لفظچند 
 ).بيهقى دارقطنى و شافعى سندش صحيح است. (است را غسل داده لفاطمه

توانند كودك شش ساله تا هفت ساله را غسل بدهند، البته غسل دادن مرد  زنان نيز مى
 اند. مكروه دانسته ءاكودك دختر هفت ساله را بعضى علم

 :تكفين ميت -10
بعد از اينكه غسل داده شد، تكفين واجب است. كفن طورى باشد كه تمام جسد را 

كرد كفن داده شد  بپوشاند چنانكه مصعب بن عمير شهيد احد در چادرى كه كفاف نمى
دستور داد، سر و جسدش پوشيده شود و حكم كرد پاهايش با اذخر  صرسول اللّه
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پوشاندن تمام   كه اين حديث دال بر اين است . (بخاري).گياه است) پوشانده شود(نوعى 
 جسد الزم است.

  :استحباب پارچه سفيد براى كفن -11
 صبهتر است كفن سفيد و نظيف باشد، كهنه باشد يا نو اشكالى ندارد، رسول اللّه

َ فَإَّ�َ ي «فرمايد:  مى
َِ َ،َي

ظ
ُُ ظ �ي َُ،َيبَ و� َن ظ  َُ

بَ
ظ
تَيُم ظ �َ َُو� َي،َ ي َزوظ ِّ �َ ََ  َ ُُ ظ َُ،َيبَ  َ

ِظ  »َن ظ َل
لباس سفيد بپوشيد، و اموات را در لباس سفيد كفن دهيد زيرا بهترين لباس شما «(ترمذي). 

خوشبو دادن كفن بوسيله بخور يا امثال آن نيز مطلوب و پسنديده است.  »سفيد است

ُقُ  �«فرمايد:  مى صرسول اكرم ِظ َ جظ
َ
َُِيً الََذ�   َُ  َُ ُِ َ جظ

َ
ظَم،َّت فَأ ميت را، «(احمد و حاكم).  »س

است. رسول   براى زنان پنج پارچه كفن براى مردان سه پارچه و .»سه دفعه خوشبو كنيد
قميص و عمامه نبود. البته اگر حاجى  كفن داده شده و در ميان آنها در سه پارچه صاللّه

ام دفن شود، پارچه ديگر بدان افزوده نشود در لباس احرام فوت كرد، با همان لباس احر
شود، يعنى يك چادر و يك ازار، حاجى  زيرا كه محرم تنها بوسيله احرامش كفن داده مى

كند، كفنش خشبو زده نشود و سرش نيز پوشانده نشود بلكه  كه در حالت احرام فوت مى
اش بر زمين  بهدرباره محرمى كه از روى دا صبه حالت احرام گذاشته شود. رسول اكرم

َ «فرمود:  افتاده و فوت كرده بود،  َ وُ  بََط، َل َال َقَم ََ َل،ظَهَ  َِ َُوظ َُوُ  
ِّ �َ ََ  َ  ّ

َظ َََم الُوُ  بََمي    ََ
ْظ �

َق،َيَنَة ُزالَىّ،ًي
ظ
َم �َ ُُ ضَوظ َِ َمُهَ فَإَنُّه ُ�ىظ

ظ
 َّ  �َ ُِ َّم

ُ
َال ُ او را غسل دهيد و در همان «(متفق عليه).  »ََ

احرام دفن كنيد و او را خوشبو نزنيد و سرش را نپوشيد، زيرا كه روز قيامت بحالت دو پارچه 
 .»شود احرام و لبيك گويان حشر مى

  :كفن ابريشمى -12
كفن دادن مسلمان در پارچه ابريشم، بمانند پوشيدن لباس ابريشمى براى مردان حرام 

لى كفن دادن زن در پارچه است، البته براى زنان هر چند كه لباس ابريشمى حالل است و
فرمايد:  مى صابريشمى اسراف و مكروه است و شارع از اسراف منع كرده. رسول للّه

ي« ًِ � َُ َسَ الَ َظ ُ َ  فَإَنُّه �
َِ َك

ظ
يسُو� َف �َ َْ  ُق

َ
ابو داود سند اين حديث خالى از اشكال ( »ال
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قيل َ« .»رود مى استفاده نكنيد، چون كفن به سرعت از بين  از كفن گران قيمت« ).نيست
الَةَ بولُِ  ظَم،َّت الَنّمي ُمَو سَالظُم ظ ََ َنَ  �س ض ََ َ

ظ
 بَيْ

َ
َظ� َحّ  َ

ظ
َ� َّ �َق،ح َ�سَُضَ �َ،ل ن  « »ه الَ

بيشتر مستحق لباس نو است تا مرده، اين كفن براى جذب   انسان زنده« (بخاري). .»م،تـ�َ
 .»خون و ريم است

  :نماز ميت -13
گاه بعضى از مسلمانان اين ل، كفن و دفنش فرض كفايه است، هرنماز ميت مانند غس

بر اموات مسلمانان  صشود. رسول للّه وظيفه را انجام دهند، از بقيه سلب مسئوليت مى
هايش پرداخته نبود، از خواندن نماز  بود و بدهى خواند. ولى اگر ميتى بدهكار مى نماز مى

ََ «فرمود:  كرد و مى خوددارى مى اللوظ�  ُُ ظ ََ يَدَى ََ  .»بر برادراتان نماز بخوانيد« » 

 :شرايط نماز جنازه -14
آنچه كه براى نمازهاى پنجگانه شرط است، مانند طهارت از حدث، خبث، ستر 

آن  صعورت، استقبال قبله و غيره، براى نماز جنازه نيز شرط است. زيرا كه رسول للّه
بنابر اين احكام نماز بدان داده  »ماز بخوانيدبر برادرتان ن«نام گذاشته و فرمود:  »نماز«را 
 شود و همان شرايط نماز را دارد. مى

 :فرائض نماز جنازه -15

َعميل بيَ،يت« اند از: قيام، نيت بدليل: بارتفرائض نماز جنازه ع تكبير  ، چهار»النمي �
ا براى ميت كه بعد از تكبير اول سوره فاتحه، بعد از تكبير دوم درود بعد از تكبير سوم دع

 و بعد از تكبير چهارم سالم خوانده شود.
 :نحوه برگزارى نماز جنازه -16

در ها  (جنازه جنازه يا جنائز به جانب قبله گذاشته شوند، امام و ساير مردم در حالى كه
صف يا بيش از  3صورت بيش از يك جنازه باشد: مترجم) جنازه در مقابل آنان است، در 

َظَجىَتظ «فرمايد:  مى صللّهصف بايستند. رسول  3
َ
َظ   ُِوى  َيَق َُ ََُة  َِ ّ� َعالَ،ظَه َُ ََ  »َن ظ 

اللّه اكبر گفته (ترمذي). . »گردد نماز خواند، بهشت بر وى الزم مى  هر كس سه صف بر وى«
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نيت نماز جنازه بر ميت يا بر اموات (اگر بيش از يكى باشند) در دل داشته باشند. بعد 
ها را بلند  و حمد و ثناء بر خداوند خوانده شود. بعد تكبير گفته دستفاتحه خوانده شود 

كرده يا روى سينه بسته بگذارند و درود ابراهيمى خوانده شود. بار سوم تكبير گفته شود 
و بعد از تكبير براى ميت يا اموات دعاء شود. سپس تكبير چهارم گفته شود. بعد از تكبير 

م گفت يا اينكه بدون دعا سالم گويد. در روايات، يك توان دعا خواند و سال چهارم مى
سالم و نيز دو سالم وارد شده است. در حديث آمده است: سنت در نماز جنازه اين است 
كه امام تكبير گويد. بعد از تكبير سوره فاتحه را خواند البته سوره فاتحه با صداى آهسته 

ى ميت دعاى خالصانه بكند و درود خواند و برا صخوانده شود. سپس براى پيامبر
و حافظ سند آن را صحيح قرار الشافعى ( قرائت نخواند. سپس آهسته سالم گويد.

 .است) داده
  :مسبوق در نماز جنازه -17

شخصى كه پس از شروع نماز و گفتن تكبير اول و يا تكبيرهاى بعدى به صف (
تواند بعد از اتمام نماز  مسبوق در نماز جنازه، هم مى )پيوندد. مترجم نمازگزاران مى

تكبيرات فوت شده را بگويد و هم با امام سالم گفته و بقيه تكبيرها را نگويد. زيرا وقتى 

ََ «سوال كرد، فرمود:  صاز رسول خدا لحضرت عايشه َني فَيتَ ََ َىظ  ِّ ِظَت فََك َني َمَم

 ََ َِ قََحيَ  َعالَ،ظ  .»فوت شده است قضا ندارد آنچه را كه شنيدى از تكبيرها بگو و آنچه كه« »فَ

 :اگر كسى بدون نماز دفن شود -18
 صاگر كسى بدون نماز دفن كرده شد، بر قبر او نماز خوانده شود زيرا رسول اكرم

زد و بعد از وفات بدون نماز دفن شده بود بر قبرش نماز  بر زنى كه مسجد را جارو مى
بر  صبرپا كرد. زيرا رسول خدا توان نماز جنازه را غائبانه نيز مى(بخاري). خواند. 

منين و ساير مؤ صبشه فوت شده بود نماز خواند، حال آنكه رسول للّهنجاشى كه در ح
 ).بخارى و مسلم( در مدينه منوره بودند.
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 :كلمات دعاء
در صحاح و سنن الفاظ و كلمات زيادى پيرامون دعا بر نماز جنازه آمده است. برخى 

َّ «كند.  كدام از اين دعاها كه گفته شود، كفايت مى از آنها بشرح زير است. و هر �سالُّ ّ  الَ
 َّ َّي �َا � َِ َََع  َ

ِظ َق
ظ
ََة �َ َََدىظَل َجَو�ََّك فََقَه َن ظ فَتَظ  ََ َِ َذّنَت   َ

َِ ِظَ  فُ  ََ َِ بجاى كلمات ( فُ
 )مترجمفالن بن فالن به نام ميت و نام پدر او ذكر شود. مثال عبد للّه بن عبد الواحد. 

 َ َُ ِظ  َِ
ْظ َِّد،ُ َ �سالُّ ّ  � ُّ �س و ُِ َْ

ظ
نظَت �َ

َ
  ََ ظُه الَنّ

َُ ّظ � ََ  ُ
َ
ِظ َ َِ

ْظ ِّ فَي َ
ظ
ُ�ََ ظَوفَيَ   ُل �س مظ

َ
نظَت  

َ
َنّ،ََََيَ ََ  ََ ،ََّيَ 

دظ 
َ
�ظ َينَيَ �سالُّ ّ  َن ظ  

ُ
 ََ نَيَ  َِ َََذَك نَي  َِ َ�َى ََ نَيَ  َِ َْ ََ ََ نَيَ َََرَََبََيَ  ََ َ َََديَم ََ ،ََه  دظ

َ
َّي فَأ ،َىظته َن

 تَُحالََّي 
َ
ال ََ  َ ُ َِ جظ

َ
ََي   نظ َِ

ظ َ� 
َ
. �سالُّ ّ  ال ََ ضَمي َ

ظ
ِ� َ ََ َّي َيتََوفُّه  َن ظ تََوّي،ظته َن ََ َمَ  َِ َمظ

ظ
ِ� ُ ََ ِظ َِ«. 

 : براى كودك و نا بالغ اين دعا خوانده شود

ََمَ « ي  ًَ َِ ضظَه فَ َ َُ ُه سََو�
الظ َِ َ عم  به  جوّم  �سالُّ ّ  �جظ � َُقل به زو�ز�َ    ًِ ََُذلظ ي  ًِ الَ

ِ  َال تِتَي َِضيم  بَِ َ �� �ُقه بُيَح مالَ �َ ممنَ� ِ كِيَة ـَال�ِنَي َِضيم   ج
 َّ �َا � َِ َََع  َ

ِظ َق
ظ
ََة �َ قََه فَتَظ ََ َالَه  مظ

َ
ً� َن ظ   ِظ ًِ َل مظ

َ
 ََ  َ َّ ً� َن ظ َد� ِظ ًّ� َل ُ َد�

ظ
َ ََ بظ

َ
 ََ َّ البِ�م،    .»ي

 : تشييع جنازه و فضائل آن
بدرقه نمودن ميت (تشييع جنازه: يعنى رفتن به همراه جنازه تا گورستان سنت است. 

َََيَََز «فرمايد:  مى صرسول اكرم .مترجم). تا آرامگاه ابدى
ظ
و� َنَ  �ْ َُ ََ�زظ  َُ � َِ َم

ظ ُعوُدَ� �س
ةَ  َِ ََل ُمُ  � ِظ ّك َِ راه جنازه تشييع كنيد. زيرا جنازه شما را به بيمار را عيادت و هم«(احمد).  »تُ

 صزود بردن جنازه به قبرستان نيز سنت است. رسول اكرم. »اندازد ياد آخرت مى

ََ فََش  «فرمايد:  مى َ َُ َمَوى َذس َظ تَ َِ ََ ُزوَ�َ ي الَلظَهَ 
َّ ٌ ُقَق ِظ ًَة فََه َُ ي ََ  َُ َظ تَ ََيَزَةَ فَإَ َ

ظ
َُعو� بَيْ سظ

َ
 

ونَُه �َ  ُِ ُُ ظ تََح قَيبَ َّ  
در تدفين جنازه بشتابيد اگر نيك و صالح است، بسوى «(متفق عليه).  » ظ

درباره  .»گذاريد بريد و اگر غير از اين است، بدى را از دوش خود بر زمين مى خير او را مى

يبيًَ«فرمود:  صفضيلت تشييع جنازه رسول اللّه ََ ََ ََ�دظ َال   الضمينيً  َظ ََ  َنَ  �ّقىََ  َجََيَزَة ُز َء ََ

َِ�ط  َن ظُل  َْ  
َ ُيل

�ظ ََ َِ بَقِ�
جظ
َ
ِظجُ  َنَ  �َ َََ يَ فَإنُّه ضَ

 َن ظ َدفظ
َ
 َِ ُِ� ََ ّ� َعالَ،ظَ ي  َُ َّ ضُ ُه َد َِ َن
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َِ�ط   ِظَجُ  بَق َيَ َ فَإنُّه ضَ َظ َظ تُ ىظَل   َْ ََّجَ     ُُّ ّ� َعالَ،ظَ يَ  ََ َن ظ  ََ  َ  َ ُد
ُ
هر كس به «(بخاري).  » 

خداوند جنازه را تشييع كند و تا پايان دفن با وى همراه شود، با دو   ب و خشنودىنيت ثوا
گردد و اگر بعد از نماز و قبل از دفن بر گردد،  قيراط اجر كه هر كدام مانند كوه احد است بر مى

 .»گردد با يك قيراط اجر بر مى

 :مكروهات تشييع

نَُ ،ََي َ� ظ «روايت است كه:  عطيه شركت زنان در تشييع جنازه مكروه است، از ام
َي َزمظ َعالَ،َظ ِظ سَ ظ ُ� ََ َََيَََزَ 

ظ
ْ� َُ از تشييع جنازه منع شديم ولى روى آن تاكيد «(متفق عليه).  »�ّقىَي

قرائت و ذكر با صداى بلند در حال تشييع جنازه مكروه است. زيرا اصحاب رسول  »نشد
 اند از: ند كه آن سه مورد عبارتدانست اللّه در سه مورد صداى بلند را مكروه مى

نشستن قبل از  .ر از قيس بن عباده)قتال (ابن المنذ -3ذكر،  -2نازه، تشييع ج -1

َََيَزَة «فرمايد:  مى صگذاشتن جنازه روى زمين نيز مكروه است. رسول اللّه
ظ
تُُ  �ْ ِظ الََذ� �ّقىَ

 َِ ّظ
َ
َّ تُوَضَ  بَي�َ وظ� َد َُ ظَال

َ
َِ ت   هرگاه جنازه را تشييع كرديد، تا بر زمين«. (متفق عليه) »فَ

 .»گذاشته نشده است ننشينيد

  :تدفين
ض كفائى است. دفن ميت يعنى پنهان كردن جسد آن در خاك و در زير زمين، فر

َماتَهن  ُنمّ ﴿فرمايد:  خداوند مى
َ
�ۡ  ۥأ

َ
او را موت داد و قبر را برايش «. ]21[عبس:  ﴾٢ ۥَ�َهن فَأ

 شود. ميت احكام و مسائلى دارد كه به برخى از آنها اشاره مىدفن . »تدارك ديد
قبر چنان گود و عميق حفر شود كه پرندگان و درندگان الشخور به جسد ميت  -1

دسترسى داشته نباشند و نتوانند آن را بيرون بياورند و از طرفى بوى بد آن نيز به بيرون از 

َ� «فرمايد:  مى ص. رسول اكرمقبر سرايت نكند و باعث اذيت و آزار مردم نشود ُِ َِ �دظ
 َ َّ َُّموَل � ُم ضَي  َّ َ  قَيسُو�ه َيَم ظ ُ�َق ََ�َد   

ِظ َْ ََُة َف  َِ ََ�لّ  َ
َ�ظ ََ�دظفََُو� �َالَُظ َُو�  ََ دظ

َ
 ََ َمُقو�  عظ

َ
! قَيَله ََ 

ننًي ِظ ُظَثَُم ظ قُ ُزو�  َ َّ دو يا سه را در كنيد،   حفر كنيد، و گود نمائيد. خوب دقت«(نسائي).  »قَ
يك قبر دفن كنيد. سوال شد چه كسى را در قبر مقدم كنيم؟ فرمود: هر كس بيشتر قرآن را بداند 



 387  هارم: عباداتباب چ

 

 .»تر) باشد (و بدان عالم
لحد يعنى داخل (در قبر، لحد زده شود، بهتر است هر چند كه شق نيز جايز است.  -2

 صاللّه  رسول). اى جهت گذاشتن جسد در آن، زده شود چاه قبر بسوى قبله تاقچه

نَي«فرمايد:  مى َ
ِظ َْ ََ  ُِ َّ �س ََ َي 

ََ  َُ  ).احمد، ابوداود ترمذى، سندش ايراد دارد( »�سالَّك
خاك برداشته  شان  هاى كسانى كه حضور دارند، مستحب است كه سه بار با دست -3

 چنين كرده است. صروى قبر از جانب سر ميت بريزند. زيرا رسول اللّه
هاى كفنش باز كرده  بر پهلوى راست خوابانده رو به قبله شود، گرهميت در قبر  -4

َُّموَل «گذارند، بگويند:  شود و كسى يا كسانى كه ميت را داخل قبر مى َ َزالَّة  ََ  َّ سَََ  �
 َّ و حاكم و سندش را صحيح قرار ابوداود (چنين فرموده است.  صرسول اكرم »�
 ).است داده

زن، قبر را با خيمه يا چادرى بپوشانند، اين عمل از سلف  به هنگام دفن جسد -5
 صالح منقول است.

  :: اعمال بعد از دفن ماده سوم
  :دعاء و استغفار براى ميت -1

براى كسانى كه به هنگام دفن حضور دارند، مستحب است كه بعد از دفن در حق 
فرمود:  فين ميت مىمعموال بعد از تد صميت دعاى مغفرت و استقامت كنند، رسول اكرم

أُل « َظ ُ � ََ َت فَإَنُّه �َ
ُ �ّا ظَى،ظ

َ
َََمالُو� َ ُُ ظ  َل،ظ

َ
ََ  �َ ُِ َِ ْظ تَ براى برادرتان طلب مغفرت كنيد و « »َ�مظ

بعضى از سلف  .»براى او استقامت بخواهيد، زيرا اكنون مورد بازخواست قرار خواهد گرفت

ُ «گفتند:  چنين مى
َ
ُ ََ ََ َك  َُ ُ  �سالُّ ّ  َ�ىظ

َ
ََّم ظ َ َُل  بََه �سالُّ ّ  

َظ ُ َن ِظ نظَت َل
َ
 ََ  ََ َك نََزَل بَ ََ َ�ىظ

ُ َذ�ظىَهُ 
َ
ِظ َ َِ

ْظ � ََ َلالَُه  َظ پروردگارا! اين بنده تو و فرزند بنده تو نزد «(ابن ماجه بسند حسن).  »ُن
 .»ميزبان او هستى، مغفرتش كن و جايگاهش را وسعت ده  تو آمده است و تو بهترين
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 :ح گردانيدن قبرمسط
به آن دستور  صبهتر است قبر مسطح و برابر با زمين باشد، زيرا رسول اكرم

است. همچنين تسنيم، يعنى بلند كردن قبر به اندازه يك وجب بصورت كوهان شتر  داده
 به همين صورت است. صجايز است. قبر مبارك رسول اكرم

قبر عثمان بن  صرسول اكرم گذاشتن عالمت روى قبر براى شناسايى ايرادى ندارد،
مظعون را با سنگى، عالمت گذارى كرده فرمود: با اين نشانى قبر برادرم را شناسائى 

 ).ابن ماجه( كنم. كنم و هر كس از فاميلم فوت كند او را در آنجا دفن مى مى
 :حرمت گچ كارى، سيمان كارى و ساخت و ساز قبر

م و ناجايز است. در حديث مسلم گچ سازى و ايجاد اطاقك و گنبد روى قبر حرا

َظ ضُبظَ� َعالَ،ظهَ  ّمول �هللاَ�َ� «آمده است: 
َ
  ٌ ِظ َْ َص  ُّ َظ ُ�َ

َ
از گچ سازى  صرسول اللّه« » 

 .»و ساختن بناء روى قبر منع كرده است

 :عدم جواز نشستن و راه رفتن روى قبر

 «مايد: فر مى صنشستن روى قبر و راه رفتن بر آن ناجايز است. رسول اكرم
َ
ال

اللوظ� الََلظَ ي َُ  تُ
َ
ال ََ  َّ و

ُقىُ
ظ
َ� َ ََ و�  َُ ظَال

َ
سوى آنها نماز  روى قبرها ننشينيد و به«(مسلم).  »ت

ٌ «فرمايد:  و مى »نخوانيد ِظ َ َ َل
ظ
 َجَ

َ
الَُص الل َُ،َيبَُه َيتَهظ  ََ َِ

ة  َيتُكظ َِ َ َجظ ََ ُم ظ  َُ َد
َ
  ََ َظ َ�ظَال

َ َ
َ

 َ ََ  ََ َظ َ�ظَال
َ
ُ َن ظ  

َ
َ  

ِظ َْ اگر كسى روى اخگر بنشيند و لباسهايش از آن بسوزد و به « » 
 .»جسمش سرايت كند بهتر است از اينكه روى قبر بنشيند

 :حرمت ساخت مساجد بر قبرها و چراغانى آنها

يجَ «فرمايد:  مى صرسول اللّه ََ ظَم ضَ  َعالَ،ظَ ي �س َِ ظُمّتَه �س ََ  َّ و
ُقىُ
ظ
َّ�َت �َ � َّ َل ُز �  َ َِ ََ ََ

 َ ُ َل �س كنند و آنهائى كه بر قبور مساجد  زنانى كه قبور را زيارت مى«(ترمذي و حاكم).  »ََ

َّ «فرمايد:  و مى. »اند كنند، ملعون سازند و قبور را چراغان مى مى ىُو ُْ  �َ ُِ َ
ّ
َُ وَدَ �ُ

ظ
ُ �ل َّ �  َ َِ ََ

 ََ يَج ََ نظَب،َيَََ  ظ َز
َ
(متفق . »بور پيامبران را مسجد قرار دادندخداوند يهود را لعنت كند. آنان ق« » 
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 عليه).
 : نبش قبر و انتقال ميت

هاى آن بدون ضرورت حرام است، مانند اينكه جسدى  نبش قبر و انتقال جسد يا ريزه
بدون غسل دفن شود، حتى ميتى كه هنوز دفن نشده است انتقال آن از شهرى به شهرى 

ر به حرمين، مكه، مدينه و بيت المقدس ديگر مكروه است، البته اگر ميت از يك شه

ََّعَ  ظ «فرمايد:  انتقال داده شود، مانعى ندارد. رسول اللّه مى ي َُ َِ َز شهدا و « »�َدظفََُو� �ََقتظَ� 

 ).ابوداود و غيره و هو صحيح(. »مقتولين را در محل شهادتشان دفن كنيد
 :استحباب تعزيت

ب است، مرد باشند چه زن، قبل از دفن تسليت و تعزيت گفتن بازماندگان ميت مستح
ميت باشد يا بعد از دفن، بهتر است تسليت در سه روز اول انجام گيرد، البته اگر تعزيت 

توانند جهت تسليت بعد از سه  كنند و دور هستند، مى كنندگان در شهرى ديگر زندگى مى

َِّزى«فرمايد:  مى صروز بيايند، رسول اللّه َن   ُ�
ُ  َني َن ظ ُزمظ َّ يُ  � ََ ،ىَة  الَّال َك َُ َليُ  بَُم

َ
 

َق،َيَنةَ 
ظ
َم �َ �َنَة ضَوظ َِ َك

ظ
هر مؤمنى « ).ابن ماجه، سندش بسيار خوب است( »ُمىظَكينَُه َن ظ ُدالََل �َ

كه هنگام مصيبت به برادرش تسليت گويد، خداوند روز قيامت او را لباس كرامت و عزت 
 .»خواهد پوشاند

 تعزيت يعنى چه؟
، يعنى تلقين به صبر و آماده كردن بازماندگان براى تحمل مشكل و پذيرفتن تعزيت

صبر بوسيله ذكر آنچه كه مصيبت را آسان كند و شدت اندوه را از آنان بكاهد. تعزيت با 
نزد او قاصد فرستاد  صهر تعبير و كلماتى رواست. در حديث داريم، دختر رسول اكرم

با شخصى پيغام فرستاد به دخترم  صسول اكرمو او را از مرگ پسرش باخبر كرد. ر

َظ «بگو:  ََ ََ َكظ اظ ََ ظ  َِ ُظ تَ
ِظَمي فَالظ ِّ َيُم ََ َجل  ُز

َ
ُ  بَأ ََ ل َشظ   َعَظ ُُ ََ َطى  �ظ

َ
ُ َني  

َ
َ ََ  َِ َل

َ
َ َني   ّ ََ  َّ  »الَ

دهد، هر  آنچه كه بما مى  گيرد و براى او است براى خداوند است آنچه كه از ما مى«. (مسلم)
چيز نزد او مدت مشخصى دارد، بايد صبر كنى و از خداوند در برابر اين مصيبت انتظار پاداش 
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 .»داشته باشى
نويسد: از  يكى از سلف به مناسبت در گذشت فرزند دوستش به ايشان چنين مى

گويم. خداوند  فالن... به فالن.... سالم بر شما. بدينوسيله من خدا را سپاس و ستايش مى
ر بزرگ عنايت كرده و نيز صبر عنايت فرمايد، و به من و شما توفيق شكر به شما اج

هاى الهى  ها و امانت ترديد جانها، مالها و اوالدهاى ما، بخشش هايش را بدهد، بى نعمت
آيند، خداوند او را از تو در حالى گرفت كه او را دوست داشتى و به  بحساب مى

وض به تو پاداش بزرگى خواهد بخشيد، نمودى ولى خداوند در ع وجودش افتخار مى
رفتن و براى تو عبادت، رحمت و هدايت است اگر بدان معتقد باشى، پس صبر را 

گير، و با آه و فغان اجر و پاداش خود را، كم مكن كه پشيمان خواهى شد، و بدان كه  پيشه
اق افتاده زدايد و آنچه كه اتف كند و غم و اندوه را نمى آه و فغان مرده را زنده نمى

 برنخواهد گشت.
  :اجتماع براى تعزيت

آنچه كه بايد ترك شود و اجتناب از آن الزم است، بدعتى است كه مردم بدليل فرط 
جهالت در آن مبتال هستند و آن اين است كه مردم به قصد تعزيت در خانه اجتماع 

هاى هنگفت  دهند و مال كنند و بمنظور تظاهر و فخرفروشى سفره رنگين ترتيب مى مى
 صكنند، اين عمل، ريا، تظاهر و بدعت است. زيرا بزرگان اصحاب رسول للّه هزينه مى

كردند بلكه در مقبره يا در جاهائى بيرون از خانه وقتى  ها تجمع نمى براى تعزيت در خانه
گفتند. البته اگر در مقبره و بازار  كردند، به يكديگر تعزيت مى همديگر را مالقات مى

القات نباشد مانعى ندارد كه تعزيت در خانه گفته شود. زيرا آنچه بدعت است، امكان م
اين است كه خانه و منزل براى اين كار اختصاص داده شود و اجتماع بخصوصى براى 

 .هاى رنگين چيده شود) اين منظور تشكيل گردد. (و سفره
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  :كمك به بازماندگان
گان ميت مستحب است. اين كار بوسيله پختن طعام و آماده كردن غذا براى بازماند

در روز شهادت  صخويشاوندان و همسايگان در روز وفات بايد انجام گيرد. رسول للّه

الُُ  ظ «طالب فرمود:  حضرت جعفر بن ابى َْ َظ ُ � ٌِ زظ
َ
تَيُم ظ  

َ
َِ َِيًني فَإَنُّه  

َِ ِظ َل َج ََ وظ�  ُِ ََ َظ �َ« 
شدند كه آنان را بخود مشغول   ن مواجه با مصيبتىبراى فرزندان جعفر غذا آماده كنيد، چون آنا«

اما اينكه اهل ميت و بازماندگان براى ديگران طعام و  ).احمد، ترمذى، حاكم(. »كرده است
غذا درست كنند مكروه است، بهيچ وجه شايسته نيست چشم به غذاى آنان بدوزند، اين 

دور براى تعزيت آمدند، بهتر  كند. اگر افرادى از راه امر مصيبت آنان را چند برابر مى
 است كه همسايگان و خويشاوندان از آنان پذيرائى كنند نه اهل ميت.

 :صدقه براى ميت
مروى است كه شخصى از رسول  صدقه براى ميت مستحب است. از ابى هريره

ُِ َ�َظهُ «سوال كرد:  صللّه ِّ َُ سَ ظ ضُوَ  َيَ لظ ضُ ََ ََِك َنيًال  تَ ََ َب َنيَت 
َ
  َّ ََ َ�َظُهح  الَ َّ َُ تَ

َ
َظ  

َ
 

َِ ظ  هقَيَل  پدرم فوت كرده و مال زيادى گذاشته است، براى او صدقه كنم،  صاللّه يا رسو« ».َ�

بعد از وفات  حضرت سعد بن عباده. »آرى: فرمود: صمفيد خواهد بود؟ رسول اللّه

 «پرسيد،  صمادرش از رسول اللّه
َ
ِّ َنيتَتظ   ُ  َّ َ ال َّ َُّموَل � . ضَي  َِ ظ َُ َ�َظَ يح قَيَله َ� َّ َُ تَ

َ
فَأ

ظَمي َ  ُ �س فظَحُلح قَيَله َمقظ
َ
قََة   ََ ُّ ٌل �س

َ
اى پيامبر خدا! مادرم فوت كرده، آيا براى او « »قُالظته فَأ

احمد (. »فرمود: آرى، سوال شد كدام صدقه بهتر است فرمود: آب دادن صصدقه كنم؟ پيامبر
 ).و نسائى

 :خواندن قرآن براى ميت
اگر مسلمان قرآن را در خانه يا در مسجد بخواند و در پايان تالوت براى ميت دعاى 

 مغفرت كند، مانعى ندارد.
اما تجمع كردن قاريان در خانه ميت و تالوت كردن دستجمعى و اهداء ثواب به ميت 

به قاريان از طرف خويشاوندان ميت، بدعت و منافى با روش صحابه و ائمه  هو دادن اجر
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باشد، بايد مسلمانانى كه مبتال به چنين رسمى هستند، به ترك آن دعوت شوند.  مىسلف 
و ائمه خيرالقرون چنين چيزى نقل  ءچنين روشى در سلف صالح شناخته نشده و از علما

نشده است. آنچه كه در اول اين امت بعنوان دين مروج نبوده است، براى آخر اين امت، 
 آيد. دين بحساب نمى

 :رزيارت قبو
سر زدن به قبرستان مستحب و يادآور آخرت است و سبب دعاء و استغفار براى ميت 

ََُّمي فَإَّ�َ ي «فرمايد:  مى صشود، رسول اكرم مى ُزَ
َّ فَ ُقىُو

ظ
َة �َ َّ ُُ ظ َ� ظ َزَ�ي ُكَظت َ�َ ،ظتُ

ةَ  َِ َل
ظ
َ� ُِ ّك َِ ا اجازه من شما را از زيارت قبور منع كرده بودم، اكنون به شم«(ترمذي).  »تُ

البته اگر قبرستان يا ميت خيلى دور . »اندازد دهم، زيرا زيارت قبور شما را بياد آخرت مى مى
حال و اهتمام به سفر دارد، درين صورت، زيارت شد كه براى زيارت آن نياز به شد ربا

َِ «فرمايد:  مى صقبور درست نيست، چرا كه رسول اللّه َُ 
َ
 الل

ّ
َِّديُل الال َل �س ََ ُ  ش

َ
ََُة ال
قظَ  

َ ظ
َ� َُ َِ َظ ظَم �س ََ  َ� َِ ٌ َم ََ َِ َظ َز ََ �ُمَ  َِ َ

ظ
ُ� َُ َِ َظ ظَم ه �س ََ يَج ََ اهتمام به «(متفق عليه).  »َز

 .»مسافرت و شد رحال نكنيد، مگر بسوى سه مسجد: مسجد حرام، مسجد النبى و مسجد اقصى
 :دعاى قبرستان

به هنگام  صرسول اللّهرود، همان كلماتى را گويد كه  هر كس به ديدن قبرستان مى

َّ َنَ  «اند از:  زيارت قبرستان بقيع گفته است كه عبارت ضَي
ُّ َل � مظ

َ
ُُ ظ   َُِم َعالَ،ظ َّ �س

ُُ ظ َقىٌَ   ظُ  ََ
َ
َ ََ ٌَِط  َي فَ ََ �ظتُ ظ 

َ
  ََ ََِدُقو َ ُُ ظ س ُ بَ

َّ َظ َديَ  � َِنّي الَ ََ َالَمَ�  َظ ظُم �س ََ  �َََ َن ُممظ
ظ ُل �س

َ
أ َظ فَََ

 َ َّ يَي،ََة �� �ِِْل َ �� �ُّ  � َِ
ظ
َ�  ُ ُُ ََ ََ َي    سالم بر شما، اهالى اين شهر، از مؤمنان« »ََ

و مسلمانان. ما انشاءللّه به شما خواهيم پيوست، شما طليعه ما هستيد و ما پيرو شما، عاقبت را از 
 .»مورد ترحم قرار بدهخداوند براى خود و براى شما خواستاريم بارالها! آنان را مورد مغفرت و 

 (احمد).
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 :زيارت قبور براى زنان
حرمت رفت و آمد مكرر زنان به گورستان نزد همه علماء متفق است. زيرا رسول 

َّ «فرمايد:  مى صاللّه ُقىُو
ظ
َّ�َت �َ � َّ َل ُز �  َ َِ روند،  خداوند زنانى را كه به زيارت قبرها مى« »ََ

 .»لعنت كرده است
اند. و برخى مطلقا  رفتن زنان به قبرستان، بعضى آن را مجاز دانسته اما مطلق در مورد

گويند:  اند. اما مجوزين مى زيارت قبور را براى زنان بدليل حديث مذكور ممنوع قرار داده
كه قبر برادرش  لزيارت بدون كثرت و بدون تكرار مانعى ندارد. زيرا حضرت عايشه

اين مورد سوال شد، فرمود: آرى، رسول  عبدالرحمن را زيارت كرده بود از وى در
نخست از زيارت قبور منع كرده بود ولى بعدا زيارت قبور را مباح دانسته حتى  صللّه

 ).حاكم، ترمذى(براى آن امر كرده است. 
دانند، مشروط است باينكه زنان در زيارت  آنانى كه زيارت قبور را براى زنان مجاز مى

حه جيغ كشيدن، تظاهر به آرايش و استعانت و طلب هيچگونه فعل منكرى مانند، نو
 شوند. ها را مرتكب مى حاجت از ميت، را مرتكب نشوند. معموال زنان اينگونه معصيت

  بحث زكات:  فصل دهم
 اين فصل مشتمل بر پنج ماده است:

  حكم، حكمت زكات و حكم مانعين زكات:  ماده اول
  :الف) حكم زكات

شد، فرض است. خداوند الك نصاب و واجد شرايط بازكات بر هر مسلمانى كه م

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَةٗ ﴿فرمايد:  مى
َ
ۡذ مِۡن أ ۡم َوتنَزّ�ِيِهم بَِها خن از اموال آنان « .]103: التوبة[ ﴾�نَطّهِرنهن

ٰ ﴿فرمايد:  و مى ».زكات وصول كن، و با اين عمل، آنان را پاك بگردان و پااليش كن ّ�َهاََ
َ
� 

َِنَ ٱ ْ َنوٓ َءامَ  َّ ْ  ا وا نفِقن
َ
بۡ  َما ِت َطّيَِ�ٰ  مِن أ ََ ٓ  تنمۡ َُ خۡ  َوُِّما

َ
م ََارَجۡ أ  ٱ ّمِنَ  لَ�ن

َ
 .]267: ة[البقر ﴾ِض �ۡ�
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ايم،  ايد و از آنچه كه از زمين براى شما بيرون آورده اى مؤمنان از پاكيزه اموالى كه بدست آورده«

ْ ﴿فرمايد:  و مى. »انفاق كنيد وا �ِيمن
َ
ْ وَ  ةَ لّصلَوٰ ٱ َوأ وٰ ٱ َءاتنوا َُ نماز را بر پا داريد و « .]20[مزمل:  ﴾ةَ لّز

 .»زكات بپردازيد
استوار است: گواهى دادن، به  فرمايد: ساختمان اسالم بر پنج ركن مى صرسول اكرم

اللّه الحرام و   ، برپا داشتن نماز، پرداختن زكات، حج بيتاهللاّ  ال إله إال اهللاّ حممد رسول

 .روزه ماه مبارك رمضان

ال إله إال اهللاّ حممد رسول م قتال كنم تا اينكه آنها به فرمايد: به من امر شده با مرد و مى

را بپردازند، هرگاه اين اعمال را  شان  اعتراف كنند. نمازها را بر پا دارند، زكات اموال اهللاّ

ن با اند، مگر بحق اسالم و معامله باطن آنا انجام دادند، جان و مال خود را بيمه كرده
 ).متفق عليه( خداوند است.

رويد كه اهل  فرمود: شما نزد كسانى مى هنگام اعزام حضرت معاذ صو رسول اللّه

دعوت كن، اگر از  أن ال إله إال اهللاّ وحممد رسول اهللاّرا به شهادت اند، نخست آنان  كتاب

نماز را فرض تو اطاعت كردند، به آنان خبر بده كه خداوند شبانه روز پنج بار بر آنان 
خداوند صدقه را بر اموال آنان فرض كرده است.  ه است. اگر پذيرفتند به آنان بگو:كرد

داده شود. اگر پذيرفتند، از بهترين اموال  ءاين صدقه (زكات) از ثروتمندان گرفته و به فقرا
آنها خوددارى كن و از دعاى بد مظلوم بپرهيز، زيرا ميان ستمديده و اللّه هيچگونه 

 ).متفق عليه( اب و مانعى وجود ندارد.حج
  :ب) حكمت زكات

 لسفه مشروعيت زكات بشرح زير است:حكمت و ف 
هاى پست و نكوهيده مانند: بخل، شح، آز و  پاك كردن نفس بشرى از خصلت  -1
 . طمع
 . همدردى با فقراء و رفع نياز مصيبت زدگان و محرومان  -2
 دانها است.حفظ مصالح عمومى حيات و سعادت امت منوط ب  -3
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دست سرمايه داران، تجار و صاحبان صنعت و  جلوگيرى از ارتكاز ثروت در  -4
 تجارت تا اموال عمومى مسلمانان، در دست گروه كوچكى نباشد.

 :كنند آنانى كه از دادن زكات خوددارى مى
باشند، از دايره  كنند و منكر فرضيت آن مى كسانى كه از دادن زكات خود دارى مى

انگارى  شوند، اما اگر منكر وجوب آن نيستند ولى بخاطر بخل و سهل مى اسالم خارج
شوند، اما حكومت اسالمى بايد آنها را مجازات نموده و متوسل به  پردازند، كافر نمى نمى

مورين زكات، به مبارزه برآيند، با آنان پيكار اگر مانعين زكات بخاطر بخل، با مأزور شود. 

ْ ٱلّصلَٰوةَ  ﴿فرمايد:  تسليم شوند. خداوند مى هىشود تا در برابر فرمان ال وا ُن قَا
َ
ْ َوأ فَِِن تَابنوا

ۡم ِ� ٱّ�َِنِ  ٰوةَ فَِِۡخَ�ٰنن�ن َُ اْ ٱلّز كنند و نماز را بر پا دارند و زكات   اگر توبه« .]11: التوبة[ ﴾َوَءاتَون

ََ «ايد: فرم مى صو رسول اللّه »را بپردازند، برادران دينى شما هستند شان  اموال
َ
ِظُت   َز

ُ
 

... �َخ َّ قَيتََل َد
ُ
حضرت . »را بپردازند شان  به من امر شده با آنان قتال كنم تا... زكات اموال« » 

َِ َ�ََيقًي َننُو� ضُمَ «در ارتباط با مانعين زكات فرمود:  ابوبكر و
ُِ َ سَوظ َنََ َّ � َُّموَل ََ  

َ
دلََ�َ ي الَل

 َ َّ �  َ ََ َ يَََقيتَالظتُُ  ظ  َِ اى را كه به رسول اللّه  به خدا سوگند اگر بزغاله«(بخاري).  » َنَظ
 .»دادند، ندهند با آنها خواهم جنگيد مى

 را تائيد كردند و اجماع صورت گرفت. صحابه به اتفاق، اين ديدگاه ابوبكر

 :گيرد : اموالى كه زكات به آنها تعلق مى ماده دوم
  :طال و نقره -1

شوند، معادنى كه ملحق به طال و نقره  با طال و نقره قيمت گذارى مىو كاالئى كه 
 فرمايد: باشند. خداوند مى ىهايى كه قائم مقام طال و نقره م ها و اسكناس هستند و چك

﴿ 
َ
ٍُ أ م بَِعَذا ۡهن ِ فَبَّ�ِ َّ بِيِل ٱ َِ َََها ِ�  و فِقن َهَب َوٱۡلِفّضَة َوَ� ََن َّ وَن ٱ ََِن ََۡ�ِ�ن َّ �ٖ َوٱ  .]34: التوبة[ ﴾َِ

كنند، به آنان بگو كه: عذاب بس  اندوزند و در راه خدا انفاق نمى آنانى كه طال و نقره را مى«

َ  «فرمايد:  مى صرسول اكرم. »دردناكى در انتظار آنها است �َ
َ
  ََ ََ َخظ ََ َي،ظَمي ُدَ ََىظ
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قَةٌ  ََ َنَز َزءةٌ «يد: رماف و مى، »تر از پنج وسق زكات ندارد كم«(متفق عليه).  »ََ ِّ َ� �س ََ« 
 .»معدن طال و نقره زكات دارد«(بخاري). 

  :زكات جانوران -2

ٰ ﴿فرمايد:  منظور از انعام، شتر، گاو و گوسفند است. خداوند مى ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َنوٓ  َّ ْ َءاَم  ا

 ْ وا نفِقن
َ
بۡ  َما ِت َطّيَِ�ٰ  ِمن أ ََ كنيد از اموال حاللى كه شما اى مؤمنان انفاق « .]267: ة[البقر ﴾تنمۡ َُ

خطاب به شخصى كه درباره هجرت از وى سوال  صرسول اكرم ،»ايد را بدست آورده  آن

. قَيَله «كرد. فرمود:  َِ ظ تََ ي قَيَله َ� َْ ََ ََ  الَبَل  تُمَّدى 
ََ َن ظ َ َ َيَ لظ س ٌَ ض ََ َ�َ ي َد

ظ
َّ َدأ َ الَ

ََ َ بظ ََ

» َّ َّ فَإَ ََكي
ظ
َّ�َ  �ي ََ َملظ َن ظ  ًي فَي�ظ ََ َدىِظ َ ََ ظ ضََتََك َن ظ َ�َمَال َّ   واى بر تو، هجرت«(بخاري).  »�

بسيار مشكل است، آيا تو شتر دارى كه زكات آنها را بدهى؟ آن شخص گفت: آرى! رسول اللّه 
 .»سود نخواهد گذاشت اها عمل كن، خداوند عمل تو را بىفرمود: پس از آنسوى دري

َّجُ «فرمايد:  و مى َم َني َن ظ  َ َ بََ ي ضَوظ
ُ
ٌََ  َال ضُمَّدى َدّقَ ي الَّال   ََ َظ 

َ
  ٌِ َق َِ َظ 

َ
ُ الَبٌَل  

َ
َ َُ و ُُ ل  تَ

�مَ  َِ لظ
ُ
َنََ يَ ُكَّمي َجيزَتظ   ُِ َقَظَطُكُه بَُق ََ يفََ يَ  َِ لظ

َ
َمََُهَ َقَطُمُ  بَأ مظ

َ
 ََ  َُ و ُُ َمَ  َني تَ �ظ

َ
َق،َيَنَة  

ظ
ي �َ

 َّ َالََميَ َد
ُ
َِ ُّّدتظ َعالَ،ظَه   َّي � َ َِ�ظ َي  سوگند به خداوند يكتا هر كس «(بخاري).  » ُ�قظ

ترين  وز قيامت با بيشترين تعداد و چاقزكات شتر، گاو و گوسفندان خود را نپردازد، آنها ر
زنند،  هاى خود آنان را مى كنند و بوسيله شاخ هايشان له مى حالت خود، مالكان خود را زير سم

 .»گردد او و گوسفند گله از روى مالكان خود رد شود، اولى مجددا بر مىهرگاه آخرين شتر، گ

  :جات حبوبات و ميوه
شود، مانند گندم، جو، عدس، لوبيا، برنج،  هائى كه ذخيره مى حبوبات، يعنى خوردنى

 ذرت و غيره.
و ميوه شامل خرما، زيتون و كشمش است كه در آنها زكات واجب است. زيرا 

ٰ ﴿: فرمايد خداوند مى ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َنوٓ  َّ ْ َءاَم ْ  ا وا نفِقن

َ
بۡ  َما ِت َطّيَِ�ٰ  ِمن أ ََ ٓ  تنمۡ َُ خۡ  َوُِّما

َ
م ََارَجۡ أ  لَ�ن

 ٱ ّمِنَ 
َ
ايد، يعنى  اى مؤمنان انفاق كنيد از روزى حاللى كه بدست آورده« .]267: ة[البقر ﴾ِض �ۡ�
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ْ ﴿ .»ايم كه از زمين براى شما بيرون آورده  از آنچه ِ  مَ ََوۡ  ۥَحّقهن  َوَءاتنوا ]. 141[األنعام:  ﴾ۦَحَصادِه

 صرسول اكرم. »كنيد حق خدا را از آن برداريد را برداشت مى  روزى كه محصول«

قَةٌ «فرمايد:  مى ََ ََ   ِ َظُم
َ
َة   ََ ََ َخظ ََ َي،َمي ُدَ َُ «فرمايد:  و مى »ََىظ ،ُو ُِ

ظ
َ� ََ َميُ   َّ َي،َمي َمَقتظ �س

 ُِ
ظ
ّ�ي �َ ََ َ�َثَ َظ َن

َ
  َ ُِشظ َُ �َظ ُظ َح نَ َّحظ َي،َمي ُمَقَ بَي ََ  َ ُ در محصولى كه بوسيله «(بخاري).  »شظ

شود يا زمين آن عشرى است، عشر واجب است و محصولى كه  ها آبيارى مى آب باران يا چشمه
 .»شود نصف عشر واجب است بوسيله حيوان (يا موتور آب) آبيارى مى

 :اموالى كه زكات ندارند
قاطر و االغ چه يكى چه بيشتر وقتى براى معامله نباشند زكات غالم، اسب،  -1

قَةٌ «فرمايد:  مى صندارند. رسول اللّه ََ ََ َنَه  َِ ُْ ََ ََِمَه  َِ فَ  ََ ىظ َِ
ظ
َ� َ ََ  ََ و (بخاري).  »ََىظ

 االغ زكات گرفته باشد. از قاطر و صثابت نيست كه رسول اكرم
واجب نيست، مگر اينكه مالك مالى كه به حد نصاب نرسيده است، در آن زكات  -2

ِ  «فرمايد:  مى صآن احسان كرده زكات بپردازد، رسول اكرم َظُم
َ
َة   ََ ََ َخظ ََ َي،َمي ُدَ ََىظ

قَةٌ  ََ ََ   َ � ََ
َ
  ََ ََ َخظ ََ َي،َمي ُدَ ظ ََى ََ قٌَة  ََ ََ َظد   ََ َذ ََ َخظ ََ َي،َمي ُدَ ظ ََى ََ قٌَة  ََ (متفق  »ََ

بات) و در كمتر از  پنج اوقيه در نقره و در كمتر از پنج در كمتر از پنج وسق (در حبو«عليه). 
 .»شتر زكات واجب نيست

سبزيجات: درباره سبزيجات ثابت نيست كه رسول اللّه زكات وصول كرده باشد،  -3

ْ ﴿ :خداوند انفاق كند زيرا ظاهر آيهالبته مستحب است كه مقدارى از آنها را در راه  وا نفِقن
َ
 أ

بۡ  َما ِت َطّيَِ�ٰ  ِمن ََ ٓ  تنمۡ َُ ُِّما خۡ  َو
َ
م ََارَجۡ أ  ٱ ّمِنَ  لَ�ن

َ
سبزيجات را نيز در  .]267: ة[البقر ﴾ِض �ۡ�

 گيرد. بر مى

ندارد، اگر بجز  ةزيورآالت زنان مشروط بر اينكه هدف تنها آرايش باشد، زكا -4
گذارى يا حفظ سرمايه در نظر باشد زكات واجب  آرايش هدف ديگرى، مانند سرمايه

 است.
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زش، مانند زمرد، ياقوت و لؤلؤ، مشروط بر اينكه براى تجارت جواهرات با ار -5
نباشند، اگر براى تجارت هستند، مانند ساير كاالهاى تجارتى در قيمت آنها زكات واجب 

 است.
كليه كاالهايى كه براى نگاهداشتن باشند نه تجارت مانند، اسب، خانه و منزل،  -6

ن گونه چيزها زكات گرفته يا براى كارخانه و ماشين، چون ثابت نيست كه شارع در اي
 اخذ زكات حكمى صادر كرده باشد.

 : : شرايط مقدار نصاب ماده سوم
  :طال و نقره و آنچه در حكم طال و نقره است -1
شرط زكات طال اين است كه سالى بر روى آن گذشته و بحد نصاب رسيده باشد،  -1

، يعنى يك چهلم است. پس در ست. مقدار واجب در طال، ربع عشرا دينار 20نصاب آن 
 دينار، نصف دينار و در بيشتر از آن به همين تناسب. 20

نقره: شرط وجوب زكات، گذشتن سال و رسيدن به حد نصاب است، نصاب آن  -2
درهم است. مقدار واجب در نقره نيز مانند طال، ربع عشر يعنى  200پنج اوقيه مساوى 

رهم است و در بيش از آن بهمين تناسب، يك چهلم است. پس در دويست درهم پنج د
يعنى مازاد بر دويست درهم، هر مقدار كه اضافه شود، يك چهلم آن بعنوان زكات 

 پرداخته شود.
نصاب طال و مالك نصف نصاب درهم است، هر دو جمع  اگر كسى مالك نصف -3

گردد. درين صورت زكات هر كدام را متناسب با حساب  شده نصاب كامل محسوب مى
طال را با نقره و نقره را با طال آميخته و  صآن بپردازد. در روايات داريم كه رسول اللّه

زكات آن را پرداخته است. پرداخت زكات طال، بصورت نقره و نقره بصورت طال نيز 
تواند بجاى آن درهم  جايز است. مثال شخصى كه يك دينار زكات بر او واجب است، مى

 شود. زه زكات طال و نقره بصورت اسكناس پرداخت مىبپردازد. همانطور كه امرو
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 : كاالهاى تجارى -4
كاالهاى تجارى دو حالت دارند، يكى اينكه احتكار شده باشند، يعنى مالك آنها را 

ها باال بروند، آنها را براى فروش به  ذخيره كرده و در انتظار اين است كه هر گاه قيمت
د كه با قيمت مروج در بازار خريد و فروش بازار عرضه كند. دوم كاالهائى هستن

شوند، اگر كاالهاى تجارى، از نوع دوم هستند هر سال بوسيله اسكناس قيمت گذارى  مى
شوند، اگر قيمت آنها در حد نصاب برسد، يا كمتر از حد نصاب باشد ولى مالك 

د، روزى ان % بپردازد. اگر ذخيره شده2/5اسكناس ديگر هم دارد: زكات آنها را بحساب 
فروشد زكات يك سال را بپردازد هر چند، كه بيش از يك سال و حتى  كه آنها را مى

 اند. ها نزد او ذخيره شده ها در انتظار باال رفتن قيمت سال
 :ها قروض يا وام -5

اگر شما از كسى طلبكار هستيد كه هرگاه از او بخواهيد توان پرداخت را دارد و 
شود و زكات آن بر  اى كه در دست داريد، حساب مى رمايهپردازد، چنين وامى با س مى

شما واجب است، و اگر مديون شما شخص ناتوان و تنگدستى است، يا اينكه شما توان 
گاه بدست شما افتاد فقط د بر آن مال زكات واجب نيست و هرگرفتن از او را نداري

 پردازيد.  زكات يكسال را از آن مى
 :ركاز -6

موالى است كه در دوران جاهليت، يعنى قبل از اسالم دفن شده باشد، منظور از ركاز ا
هر كس در خانه يا در زمين مملوك خود چنين مال مدفونى را پيدا كند، يك پنجم آن را 
بعنوان زكات به فقراء، مساكين و پروژهاى خيريه صرف كند. بدليل اين حديث پيامبر كه 

َُ «فرمايد:  مى ُمظ
ظ
َنَز �ِ ِّ  متفق عليه).( »َِ �س

 :معادن -7
معدن طال و نقره اگر به حد نصاب برسد زكات آن واجب است گرچه از استخراج آن 

دانند. آن را بر ركاز  سالى نگذشته باشد آنهائى كه زكات معدن را بصورت خمس مى
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كنند، و آنهائى كه بصورت زكات طال و نقره يعنى در قالب ربع عشر، زكات  قياس مى

قَةٌ «پردازند، از مفهوم كلى اين حديث،  معدن را مى ََ ََ   َ � ََ
َ
  ََ ََ َخظ ََ َي،َمي ُدَ  »ََىظ

معادن و غير معادن را در بر دارد. اما معدن اگر  »خَ �َ�َ«گويند  كنند و مى استدالل مى
% 2/5آهن، سرب، آلمينيوم، گوگرد و غيره باشد مستحب است، مالك مستخرج بحساب 

د. هيچ نص صريحى درباره وجوب زكات در اين گونه معادن از قيمت آن زكات بپرداز
 نيامده است و اين معادن طال و نقره هم نيستند كه پرداخت زكات در آنها واجب باشد.

 :مال مستفاد
مال مستفاد يعنى مالى كه در اثناى سال، در اثر سود تجارت يا زاد و ولد حيوانات يا 

وع اول، گذشت سال واجب نيست، بلكه آنها را از راهى ديگر اضافه شده باشد، در دو ن
نيز بحساب آورده و پرداخت كند و مالى را كه از راه ديگرى بدست آمده آنرا پس از 

 گذشت سال حساب كرده و زكاتش را پرداخت كند. 
 :چارپايان

 چارپايان عبارت اند:
ده شتر: شرط زكات آن اين است كه سالى بر آنها بگذرد و در حد نصاب رسي -1

ََ َي،َمي «فرمايد:  مى صباشند و نصاب اولى آن پنج شتر است. چرا كه رسول اللّه ظ ََى ََ

قَةٌ  ََ ََ َظد   ََ َذ ََ َخظ مقدار واجب  )گردد ود، بر سه تا ده شتر اطالق مى). (ذمتفق عليه( »ُدَ
زكات در پنج شتر يك بزغاله يا يك بره است كه سال اولش تمام شده در سال دوم قدم 

گوسفند،  3شتر،  15ه باشد. بره نيز مانند بزغاله است در ده شتر دو گوسفند و در گذاشت
اى است كه  شتر يك بنت مخاض يعنى شتر ماده 25در بيست شتر، چهار گوسفند و در 

مخاض، مقدور نباشد يك  يك سالش تمام شده و در سال دوم قدم گذاشته باشد. اگر بنت
در سال سوم قدم گذاشته  نرى كه دوسالش تمام شده و ابن لبون بدهد، ابن لبون شتر بچه

گاه تعداد شترها از بيست و پنج نفر تجاوز كرده و به سى و شش نفر رسيد، يك باشد. هر
گويند كه دو سالش تمام و  شود. بنت لبون به آن شتر بچه ماده مى لبون واجب مى بنت
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به چهل شش نفر برسند. تجاوز كرده  36سال سومش شروع شده باشد. وقتى شترها از 
سالش تمام شده و سال چهارمش شروع شده باشد،  3اى كه  يك حقه، يعنى شتر ماده

شود،  شصت و يك نفر رسيد، يك جذعه، واجب مى 61شود. هر گاه تعداد به  واجب مى
و سال پنجم آن گويند كه چهار سال از عمرش را سپرى نموده  اى مى جذعه، به شتر ماده

شود. و اگر  نفر برسد، دو بنت لبون واجب مى 76گاه تعداد آنها به د. هرشروع شده باش
شود. وقتى كه تعداد آنها به يكصد  نفر برسد دو تا حقه واجب مى 91به  76تعداد آنها از 

و بيست برسد در هر چهل نفر شتر يك بنت لبون و در هر پنجاه نفر يك حقه واجب 
 شود. مى

ال معين در پرداخت زكات واجب شود و مقدور توجه: هر گاه شترى با سن و س
نباشد، از شتران موجود يكى به عنوان زكات داده شود. اين شتر اگر از آن شترى كه 

تر است، مالك عالوه بر آن، دو گوسفند يا بيست درهم  زكات به آن تعلق گرفته كوچك
و تا گوسفند يا مورين جمع آورى كمك، دتواند از مأ تر است، مى اگر، بزرگ نيز بدهد و

 بيست درهم بگيرد.
 :گاو -1

شترها شرط است و نصاب گاو، سى رأس  در گاوها نيز حوالن حول و نصاب، مانند
س گاو، يك گوساله، يك ساله است كه سال اولش تمام است. و مقدار واجب در سى رأ

ه، دو شده باشد، وقتى تعداد گاوها از سى به چهل برسد، مقدار واجب در آنها يك گوسال
ساله است كه دو سالش تمام شده باشد، وقتى از چهل بيشتر باشند، در هر چهل يك دو 

شود. بدليل اين حديث پيامبر كه  ساله و در هر سى يك گوساله يك ساله واجب مى

َّةٌ «فرمايد:  مى ََ َ ُز �ظ َِ َل ّظ
َ
َ� ُيّ   ََ  .»َِ ُيّ ََُُِ� تََب،ظٌ  

 ).اوداود، ترمذى(
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 :گوسفند
ده زكات گوسفند، كه شامل بزغاله و ميش است، در آن نيز نصاب و گذشت سال ش 

س است. مقدار واجب در چهل تا صد و بيست است. نصاب اوليه گوسفند چهل رأ
رأس، يك دو ساله است. وقتى تعداد گوسفندان به يكصد و بيست و يك الى دوصد 

و يك يا بيش از آن برسد. در آن صد دوگردد. وقتى به  رأس برسد، دو گوسفند واجب مى
هرگاه تعداشان از سيصد تجاوز كرد در هر صد يك گوسفند  شود، سه گوسفند واجب مى

ة  ديةٌ «شود، در حديث آمده است  واجب مى
َ
 .»فَإََذ� َز�َدتظ فََ  ُيّ َنأ

 توجه:
ن در اند، يعنى چهارپايا جمهور و اغلب علماء چريدن را در چهارپايان شرط دانسته -1

بيشترين قسمت سال در صحرا و بيابان چريده باشند، توضيح اينكه نزد جمهور وقتى در 
هاى خود رو در  شود كه در اكثر سال از علف شتر، گاو و گوسفند زكات واجب مى

پذيرد، و عمل اهل مدينه نيز بر همين  اين شرط را نمى ،صحراها تغذيه شوند، امام مالك

ََ َ «فرمايد:  است، مى صول اكرماست، دليل جمهور حديث رس َْ
ظ
َ� َميَََمَة �َ جمهور  »ََ

كنند و  شرط را در گوسفند از اين نص و در شتر و گاو از قياس بر گوسفند استنباط مى
شود كه چريدن شرط  گويند: مشقت و زحمت علف و مشكل تدارك آن موجب مى مى

 قرار داده شود.
از اوقاص آن دسته از جانوران است كه در جانوران اوقاص زكات ندارند. منظور  -2 

ميان دو حد نصاب قرار دارند، مثال از چهل رأس گوسفند به باال تا يكصد و بيست 
باشند تا اينكه به يكصد و بيست يك رسيدند دو گوسفند واجب  مشمول همين حكم مى

 شود. هم چنين در اوقاص شتر و گاو نيز زكات واجب نيست، بدليل اينكه رسول مى

�«فرمود:  كرد، مى هرگاه زكات چهارپايان را بيان مى صاللّه َِ ،ظ ي َك َِ � فَ َِ َْتظ َك  »الََذ� بَالَ
شود  از اين تعبير استنباط مى »هرگاه تعداد به اين حد رسيد، در آنها فالن تعداد واجب است«

 حد، زكات ندارد. كه عدد واقع ميان دو
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آيند، هم  نوع واحدى به شمار مى در زكات گوسفندان انواع مختلف گوسفندان، -3
چنين گاوميش با گاوهاى معمولى، شتر عربى با شترهاى بختى (نوعى شتر خراسان كه 

 شود. دو كوهان دارد) با هم يك نوع حساب كرده مى

َ� ُيّ َُُِ�َ «فرمايد:  مثال مى ََ ،َ ي َديٌةَ  َِ َ� فَ َِ َل ّظ
َ
َََ  الََذ� َننَتظ  

َْ َ� َميَََمَة �َظ ََ  َِ ََق
ظ
 »َنَ  �ي

 باشد. غنم و بقر، و ابل، هر كدام شامل تمام انواع خود مى
شود، اما از  بزغاله، گوساله و شتر بچه كمتر از يك سال بعنوان زكات پذيرفته نمى -4

َظ َعالَ،ظَ  ظ «روايت است كه فرمود:  شود، از حضرت عمر مالكان آنها زكات گرفته مى ُع
لَ 
ظ
 تَأ

َ
ََال الََة  هظ َّ َمي�س تر از يك سال)  آورى زكات فرمود: سخله (بزغاله كم مور جمعبه مأ »ِظ

 را موقع گرفتن زكات همراه با ساير گوسفندان بشمار ولى آن را بعنوان زكات قبول نكن.
 (رواه مالك فى موطأ).

دار، كه موجب نقصان قيمت است، در زكات پذيرفته  گوسفند بسيار پير و عيب -5

َال «فرمود:  روايت است كه مى ابوبكرشود. از حضرت  نمى ََ َنٌة  َِ قََة َم
ََ ُّ َِ �س  

ُِ َال تُمظَل ََ

 َ ََ َْ
ظ
َ� َُ َال تَىظ ََ  َ  ّ گيرى است، در زكات  گوسفند پير، معيوب و آن كه براى جفت« »َذ�ُت َعَو�

آورى زكات اجازه ندارد، كه بهترين گوسفند را انتخاب نموده و  گرفته نشود، هم مأمور جمع
گوسفند آبستن يا گوسفند نر مخصوص جفتى، يا گوسفندى كه براى ذبح و  .»داردبر

دهد.  اش را شير مى خورى آماده شده است، يا گوسفندى كه شير دارد و بچه گوشت

و�سََ  ظ «فرمود:  خطاب به حضرت معاذ صرسول اكرم زظ
َ
   َََ�ِ�َ ََ از وصول كردن « »الَضّيَك 

موران جمع آورى زكات نيز مأ و همچنين عمر .»تناب كنو گرفتن بهترين اموال آنان اج
 را هدايت كرد و آنان را از گرفتن گوسفندان مذكور نهى كرد.

 :ميوه و حبوبات
شرط واجب شدن زكات در ميوه و حبوبات اين است كه قابل خوردن باشند، گندم و 

 فرمايد: ساير حبوبات قابل استفاده باشند، خداوند مى

﴿ ْ ِ  مَ ََوۡ  ۥّقهن حَ  َوَءاتنوا روز درو كردن، حق واجب آن كه همان  .]141[األنعام:  ﴾ۦَحَصادِه
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عشر و زكات است پرداخته شود، نصاب ميوه و حبوبات، پنج وسق است و هر وسق 

ََ «فرمايد:  مى صشصت صاع است و هر صاع مساوى با چهار مد است. رسول اكرم ظ ََى
قَةٌ  ََ ََ   ِ َظُم

َ
َة   ََ ََ َخظ مقدار واجب در ميوه و حبوبات، اگر بدون (متفق عليه).  »َي،ظَمي ُدَ
شوند، عشر  شوند، يا عشرى هستند و با چشمه و آب باران آبيارى مى زحمت آبيارى مى

زحمت آبيارى  است. يعنى از پنج وسق نصف وسق بدهد، اگر ميوه و حبوبات، با
شوند، مقدرا  يا موتور، آبيارى مىشوند و آبيارى آنها هزينه پردارد، مثال با دلو يا حيوان  مى

واجب، نصف عشر است، پس در پنج وسق، يك چهارم وسق پرداخت شود. و مازاد از 
پنج  اقل نصاب (پنج وسق) بهمين تناسب زكات داده شود، يعنى هر مقدار مازاد از حد

شود،  شود، يك دهم (عشر) و اگر با زحمت آبيارى مى وسق، اگر بدون زحمت آبيارى مى

َميُ  «فرمايد:  مى صبيستم (نصف عشر) داده شود. رسول اكرم يك َّ َي،َمي َمَقتظ �س
 َ ُِشظ َُ �َظ ُظ َح نَ َّحظ َي،َمي ُمَقَ بَي ََ  َ ُ ُِشظ ّ�ي �َظ ََ َ�َثَ َظ َن

َ
  َُ ،ُو ُِ

ظ
َ� محصولى كه با  (بخاري). »ََ

و شود يا زمين عشرى است، مقدار واجب عشر است  آب باران و چشمه آبيارى مى
شود، مقدار واجب آن نصف عشر  محصولى كه زراعت آن با دلو و (موتور) آبيارى مى

 است.
 توجه:

اگر زمينى گاهى بوسيله آب باران و چشمه و گاهى بوسيله موتور پمپ آبيارى  -1
اند. و عالمه ابن  چنين فتوا داده ءشود، مقدار واجب در آن سه چهارم عشر است، علما مى

 ين فتوى كسى اختالف ندارد.فرمايد: درا قدامه مى
شوند اگر مجموع آنها به تعداد نصاب  انواع مختلف خرماها با هم جمع كرده مى -2

رسد، از نوع متوسط زكات پرداخته شود، پرداخت زكات از نوع اعلى يا از نوع پائين  مى
 تعيين نشده است.

برسد،  همچنين گندم و جو با هم آميخته شوند، اگر مجموع آنها به تعداد نصاب -3
 از نوعى كه غالب است، زكات پرداخته شود.
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انواع حبوبات، مانند: عدس، لوبيا لپه و غيره جمع كرده شوند، هرگاه مجموع آنها  -4
 به حد نصاب رسيد، از آنكه مقدارش غالب است، زكات داده شود.

هاى روغنى، هر كدام اگر به حد نصاب برسد از روغن آنها زكات  انواع دانه -5
 د.پرداخته شو

انواع انگورها با هم حساب كرده شوند، هرگاه ميزان مجموع آنها به حد نصاب  -6
برسد، زكات پرداخته شود، اگر قبل از اينكه تبديل به كشمش شوند، فروخته شدند، از 

 قيمت آنها زكات پرداخته شود، و زكات بر حسب نوع آبيارى، عشر يا نصف عشر است.
مستقلى هستند در زكات با هم جمع برنج، فتره و تنباكو، هركدام جنس  -7
 شوند، هر كدام از اين اجناس اگر به تنهايى به حد نصاب نرسد، زكات ندارد. نمى
هر كس زمينى را اجاره كرده كه در آن زراعت كند، هرگاه محصول آن به حد  -8

 گردد. نصاب برسد، بر مستأجر عشر واجب مى
جميع دارايى او است يا اينكه  اى مديون است كه دينش برابر با اگر كسى باندازه -9

 دهد، زكات بر وى واجب نيست. اش را از مقدار نصاب كاهش مى دارايى

  : مصارف زكات: ماده چهارهم

َما ٱلّصَدَ�ٰتن  ﴿عال در اين آيه بيان نموده است: جاهاى مصرف زكات را خداوند مت َّ ِِ
َقَرآءِ َوٱلَۡمَ�ِٰكِ� َوٱۡلَ�ِٰملَِ� َعلَۡيهَ  ِ لِۡلفن َّ بِيِل ٱ َِ  َِ ُِ َوٱۡلَ�ٰرِِمَ� َو َِ ٱلّرِقَا ۡم َو َنهن َؤّلَفةِ قنلنو ا َوٱلۡمن

بِيِل� فَرِ�َضةٗ  َّ ن َعلِيٌم َحِكيمٞ  َوٱبِۡن ٱل َّ ِۗ َوٱ َّ  -1صدقات فقط براى « .]60: التوبة[ ﴾٦ ّمَِن ٱ

لجويى شوندگان و [براى د -4] بر آن و  كارگزاران [گمارده شده -3بينوايان و  -2فقيران و 
] در راه خدا و  [براى هزينه كردن -7وامداران و  -6] بردگان و  [راه آزادى -5] در  خرج كردن

] خداست. و خداوند داناى  ] حكم مقرر شده از [سوى در راه ماندگان است كه [به عنوان -8
 .»فرزانه است

 توضيح و شرح حال اين هشت گروه بشرح زير است:
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 :فقراء -1
فقير كسى است كه توانايى مالى براى رفع نياز خود و كسانى كه تحت تكفل او 

تواند براى افراد تحت تكفل خود، غذا، لباس، منزل تدارك ببيند  باشند ندارد، مثال نمى مى
 و لو اينكه مالك نصاب باشد.

  :مساكين -2
هر حال حكم هر تر باشد، ب مسكين ممكن است گاه وقتى نيازش از فقير شديدتر يا كم

در برخى احاديث، مسكين را چنين تعريف نموده است:  صدو يكى است. رسول اكرم

» ََ ََ  َ ََ تَي َِ ََ�ّامظ ُة  َِ ََ�ّامظ  ََ َمتَي
ََ�ساللقظ َمُة  ُِدل ُ �ساللقظ َِ تَ َّي � َ ََ َى َ�ُطوُى 

ّ
َكُ� �ِ َظ ظَم ََ �س َ  ََىظ َُ

 ُ� �ً َْ  َُ َى َال َ�َ
ّ
َكُ� �ِ َظ ظَم َِ �س َّي ُل �

َ
أ َظ َال َ�ُقوُم فَىَ ََ َُ َعالَ،ظَهَ  َّ َُ َطُ  بََه َي،ُتَ ِظ َال ُ� ََ ََ،َهَ   »ْظ

يا يك دانه خرما   كند، تا يك لقمه نان ها تكدى مى مسكين كسى نيست كه بر درخانه«(بخاري). 
ارد، اما باو داده شود، البته مسكين كسى است كه توانايى مالى براى رفع نيازهاى اوليه خود را ند

كند تا به او صدقه داده  دهد و خود را نيازمند وانمود نمى ناتوانى خود را به ديگران نشان نمى
 .»كند شود و دست پيش مردم دراز نمى

 :العاملون عليها (كارمندان زكات) -3
آورى زكات را بر عهده دارند، يا  مورانى هستند كه مسئوليت جمعزكات، مأعامل بر 

تى اموال زكات را بر عهده دارند يا مسئول حفاظت و آمار و ارقام مديريت و سرپرس
اموال زكات هستند، كليه كسانى كه در بخش زكات مشغول خدمت هستند، دادن زكات 
يا پرداخت حقوق آنها از اموال زكات جايز است ولو اينكه مستغنى و مستطيع باشند، 

قَُة «فرمايد:  مى صرسول اكرم ََ ُّ لل �س َ
َ
� 

َ
َُّجل  ال َظ 

َ
يَزل  َعالَ،ظَ يَ  

َِ ََ ه  ة  ََ َمظ َِ  
ّ
إ الال َِ

َْ ََ
ى َنَظ  ََ مظ

َ
ََ َعالَ،ظَه َنَظَ يَ فَأ َّ َُ َك�  تَ َظ َظ َز

َ
  َ َ َّ َظ َرز  َف َمَب،َل �

َ
  َ م  َّ َظ َر

َ
  َ َ ََ َتَ�َمي بََمي َ ي �دظ

إ  َِ
َْ  زكات براى مستطيع روانيست، مگر براى پنج گروه:« »ََ

 آورى زكات است. أمور جمعكسى كه م -1
 كسى كه صدقه را با مال خودش خريده است. -2
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 مديون. -3
 مجاهد راه خدا. -4
 .»مسكينى كه به او صدقه داده شده و او آن را به شخص غنى هديه كرده باشد -5

  :مؤلفة قلوب -4
لفه قلوب، مسلمانى است كه اسالمش ضعيف است و قوم او از وى حرف شنوى مؤ 

شود تا نفع  داده مىتر كردن او به اسالم و تقويت اسالمش،  نزديكدارند، زكات بمنظور 
راگير شود يا مسلمانان از شر احتمالى او در امان باشند، يكى ديگر از مصداق مولفه او ف

قلوب، كافرى است كه ايمان آوردن او يا ايمان آوردن قوم او متوقع باشد، به چنين كافر 
 شود. ى اسالم، زكات داده مىيا كافرانى بمنظور تشويق آنان بسو

  :رقاب -5
اگر مسلمانى غالم يا اسير است جايز است كه از مال زكات او را خريده و براى 
خشنودى خداوند آزاد كرده شود يا اينكه مسلمانى، مكاتب است، روا است كه از اموال 

 زكات كمك شود تا بتواند اقساط كتابت را پرداخته خود را آزاد كند.
  :ونغارم -6

اند و پرداخت وام  مديونانى كه در غير معصيت خدا و رسول اللّه زير بار وام رفته
هايشان را بپردازند،  برايشان مشكل شده است، به اينگونه افراد زكات داده شود تا بدهى

 نيست مگر براى سه نفر: فرمايد: سوال روا رسول اللّه مى
 .استبه فقر و تنگدستى بسيار شديد كسى كه مبتال  -1
 .ار وام رفته استكسى كه بشدت زير ب -2
 بهاست. كسى كه خونى بگردنش افاده و در پى پرداخت خون -3
 فى سبيل اللّه:  -7

منظور از راه خدا، عملى است كه انسان براى خشنودى خداوند و رسيدن به بهشت 
د ترين اين اعمال، جهاد براى سربلندى دين خداست، پس مجاه دهد، و بر جسته انجام مى
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 در راه خدا شايسته است كه زكات باو داده شود هر چند مستطيع باشد.
گيرد، مانند، ساختن مساجد،  مىتمام منافع عامه و شرعى را در براين بخش 

بيمارستان، مدارس و يتيم خانه، بهترين مصرف از ميان مصارف، تدارك امور جهاد و 
 ضروريات مجاهدين. رسيدگى به امور مجاهدين است، مانند: اسلحه، و ساير

 ابن السبيل: -8
مسافرى است كه از خانه و كاشانه خود جدا شده و از موطن خود دور افتاده، رواست 
كه زكات به او داده شود تا بتواند نيازهايش را در مسافرت تامين كند، هر چند كه در 

و فقر شده موطن خود مستطيع و ثروتمند باشد، اما بدليل اينكه در مسافرت دچار كمبود 
 تواند از اموال زكات استفاده كند. مى

تواند وام بگيرد  البته اين مشروط است به اينكه وام گرفتن برايش ميسر نباشد، اگر مى
و وام گرفتن براحتى برايش مقدور است، دادن زكات به كسى كه در موطن خود سرمايه 

 دارد جايز نيست.
 توجه:

اين است  البته بهتر قشر داده شود، رواست، اگر زكات به هر قشرى از اين هشت -1
كه اولويت مبتنى بر شدت نياز و حاجت، رعايت گردد، اگر مال زكات زياد است بهتر 

 ميان اقشار متعدد موجود توزيع گردد. است كه بجاى دادن به يك قشر،
زكات به افراد تحت تكلفى كه نفقه آنان بر مزكى واجب است، داده نشود، مانند  -2

 لدين، فرزندان و همسر، زيرا نفقه اينها بر شخص واجب است.وا
، صنيست، منظور از آل پيامبر بخاطر شرافت آنان، روا صزكات به آل پيامبر -3

 صباشند، رسول اكرم مى على، آل جعفر، آل عقيل و آل عباسبنوهاشم، آل 

َ  الَنّ «فرمايد:  مى َّم
َُ َل  ََ  ضََظىََأ 

َ
قََة ال ََ ُّ َّ �س َِ الَ َّي َظميُ  �

َ
زكات بدليل « )مسلم( »مي َ�َ  

 .»اينكه زباله اموال مردم هستند براى آل پيامبر مناسب نيست

است و لو اينكه  مةبه رهبر مسلمانان بدهد، برى الذمسلمان اگر اموال زكات را  -4
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دّ «فرمايد:  در اين خصوص مى صرهبر ستمكار و ظالم باشد. زيرا رسول اكرم
َ
ضظَتَ ي الََذ�  

سََ ي َّ َ َن ظ بَ ََ ُظُمَ ي  َِ ََ َُِمي 
جظ
َ
  ََ َ َظَت َنَظَ ي َس َِ

َظ بَ َُّموَ� َيَق  
َ
هر گاه زكات را به «(احمد).  »الَل

مأمور من دادى، تو برى الذمه هستى و ثواب آن به تو خواهد رسيد و گناه آن بر گردن كسى 
 .»داست كه در توزيع آن درست عمل نكند و آن را تغيير ده

زكات به كافر و فاسق مانند كسى كه تارك نماز و يا كسى كه شعائر دين را به باد  -5

َِدل «فرمايد:  مى صگيرد، داده نشود. چرا كه رسول اللّه استهزاء مى تُ ََ ََ،يَََ  ظ 
ْظ ُِ َن ظ  َ تُمظَل ََ

�َََ  ظ  َِ  ُيَق
َ
 .»از ثروتمندان مسلمان گرفته و به فقراء آنها داده شود« »الَل

هم چنين زكات به شخص ثروتمند و به كسى كه توانائى كسب و كار را دارد روا 

َ  «فرمايد:  مى صنيست. رسول اللّه ََ ََ
ٌإ ُنكظ  َََقَو

َ
ال ََ  َ إ َِ

َْ ََ  َدّه َي،َ ي 
َ
ال (احمد).  »ََ

 .»تواند كسب كند، در زكات سهمى ندارد كه بقدر كافى مى  كسى« :يعنى
از شهرى به شهرى ديگر كه مسافت آن به اندازه سفر  انتقال دادن اموال زكات -6

مسافتى كه رسيدن به آن موجب كوتاه خواندن نمازهاى چهار ركعتى (شرعى روا نيست، 
فرمايد: به فقراء آنان، يعنى فقراء  مى صزيرا رسول اللّه )مترجم .ميل شرعى 48شود.  مى

آورى شده است، فقراء  ات جمعبته اگر در شهرى كه مال زكهمان شهر برگردانده شود. ال
تر و در شهرى ديگر  و مساكين به قدر كافى وجود ندارند يا اينكه نياز در آنجا كم

 شديدتر است، انتقال اموال زكات مانعى ندارد.
خواهد آن مبلغ را زكات  اگر شخص فقير و مسكين بدهكار است و طلبكار مى -7

شرط اينكه بدهكار از پس دادن آن مبلغ حساب كند و از بدهكار پس نگيرد، جايز است ب
از پس گرفتن  انكار نكند و وصول آن براى طلبكار قريب به يقين باشد، اما اگر طلبكار

دهد تا طلبكار آن را باو  يوس است يا بدهكار باين خاطر آن را به طلبكار مىدين خود مأ
نيت زكات از مطالبه آن توان آنرا زكات تلقى نمود و اگر به  برگرداند، در اين حالت نمى
 گردد. منصرف شود، زكات ادا نمى

در زكات مانند ساير اعمال نيت شرط است و پرداخت آن بدون نيت قبول  -8
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ميُل بَيَّ،يَت «فرمايد:  مى صشود، زيرا رسول اكرم نمى عظ
َ
صحت اعمال يا پاداش « »الَّ�َمي �َ

فرض زكات را كه بر عهده او است،  زكات دهنده بايد نيت، »ها بستگى دارد اعمال به نيت
بكند، و عالوه بر اين هدف و انگيزه پرداخت زكات صرفا خشنودى خدا باشد، چون 

ٓ ﴿فرمايد:  رط الزم است، خداوند مىاخالص براى قبول هر عبادت ش وٓ  َوَما ُِرن
ن
ْ أ  ِِّ�  ا

َعۡ  َِ ْ وا َ ٱ بندن َّ  ۡ اند مگر به اينكه خداوند را با اخالص  نشدهو امر « .]5: البينة[ ﴾ّ�َِنَ ٱ َ�ن  لِِص�َ �ن

 .»عبادت كنند

 : بحث صدقه فطر: ماده پنجم
 :احكام صدقه فطر -1

روايت  بصدقه فطر بر تك تك مسلمانان واجب عينى است، از حضرت ابن عمر

ّمول �هللا«است:   َ   َن ًَ ي ََ َظ 
َ
   ِ

ًَ َن ظ َقمظ ي ََ  ََ َزَحي َّ َِ َن ظ 
طظ َِ
ظ
َِ َزَءَة �َ َِ َ فَ ََ   ِ َِ  ظ َد

َالَم�َ  َظ ظُم �ظَث َنَ  �س
ُ
َظ  

َ
   ِ َ  َذَك

َظ َ�ىظ
َ
ِإ   صدقه فطر  صرسول اكرم«(متفق عليه).  »ُيّ ُد

رمضان را به ميزان يك صاع خرما يا يك صاع جو بر عبد، آزاد، مرد، زن، كوچك و بزرگ، از 
 .»مسلمانان فرض كرده است

 :فلسفه و حكمت صدقه فطر -2
ها و آثار  فلسفه صدقه فطر اين است كه شخص روزه دار را از آلودگى از جمله

ى و سوال در روز سازد و فقراء و مساكين را از تكد كارهاى لغو، بيهوده و ناسزا پاك مى

َ «فرمايد:  مى بكند، حضرت ابن عباس نياز مى عيد مستغنى و بى َّ َُّموُل �  َِ َِ  فَ
 ُّ ًة سَال َِ َُ ظ  َِ

طظ َِ
ظ
يَك�َ َزَءَة �َ ََ َمًة سَالظَم ِظ َُ ََ  َ َُ فَ ِّ �س ََ َوَ  ْظ

 ).ابوداود، ابن ماجه حاكم( »يَََ  َن ظ �سالّ

مَ «فرمايد:  مى  رسول اللّه َوظ
ظ
َِ َمِ� �ل م�َل  َل َُوُم ظ َعَ  �س

َظ ُ مستمندان را در اين «(بيهقي).  »�
 .»نياز كنيد  روز از سوال بى
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 :شود ن داده مىمقدار و نوع طعامى كه صدقه فطر از آ -3
مقدار واجب صدقه فطر براى هر نفر يك صاع است، صاع معادل چهار مد (حفنات) 
است. صدقه فطر بايد از نوع طعامى كه بيشتر در شهر مورد مصرف است پرداخته شود. 

 خواه گندم باشد، خرما باشد، برنج باشد، كشمش باشد، يا كشك. از حضرت ابى سعيد

ظ «روايت است 
ُ
َّي � َ ُك َّ َُّموُل � ََ َي،ََي  ُ  الََذ� َن َِ  َظ

َ
ِإ   ِ  ُد َ�َى ََ   ِ َْ ََ  

َِ َ� ظ ُيّ
طظ َِ
ظ
َزَءَة �َ

ًَ َن ظ  ي ََ َظ 
َ
   ِ

ًَ َن ظ َقمظ ي ََ َظ 
َ
   ِ َِ ًَ َن ظ َد ي ََ َظ 

َ
   َ قَ

َ
ًَ َن ظ   ي ََ َظ 

َ
يم    َِ ََ ًَ َن ظ  ي ََ الُوك   َزمظ

  َ از هر بزرگ و  صرسول اللّه  گويد: در دوران مى حضرت ابى سعيد«(متفق عليه).  »َزلَ،
كوچك، آزاده، غالم يك صاع از گندم، يا از كشك يا از جو يا از خرما و يا از كشمش، صدقه 

 .»كرديم فطر پرداخت مى
 :غير از طعام داده نشود -4

واجب اين است كه جز از طعام در صدقه فطر چيز ديگرى داده نشود، بدون ضرورت 
جز از طعام  صشود، چون ثابت نيست كه رسول اللّه به نقد و پول عدول نمىاز طعام 

چيز ديگرى داده باشد حتى صحابه نيز در عوض طعام حتى براى يك بار هم نقد و وجه 
 اند. براى صدقه فطر نداده

 :وقت وجوب و وقت پرداخت صدقه فطر -5
رداخت آن يك روز شود، و وقت جواز پ با فرا رسيدن شب عيد صدقه فطر واجب مى

پيش از  يا دو روز پيش از عيد است و بهترين موقع پرداخت آن از طلوع فجر عيد تا
برگذارى نماز عيد است، زيرا رسول اللّه امر كرده بود تا صدقه فطر قبل از برگذارى نماز 

َة فََ�َ «روايت است:  بعيد پرداخته شود و از ابن عباس َِ ُّ ىظَل �س َْ ّد�َمي 
َ
 َزَءةٌ َيَم ظ  

قَيَت  ََ ُّ قٌَة َن ظ �س ََ ََ َة فََ�َ  َِ ُّ ََ �س ِظ َِ ّد�َمي 
َ
َن ظ   ََ ىُوٌََةَ  هر كس قبل از نماز آن را « »َنقظ

اى از صدقات  بپردازد، آن زكات پذيرفته شده است و هر كس بعد از نماز آن را بپردازد، صدقه

 گردد، اما كراهيت دارد. اگر بعد از نماز داده شود، قضا است، واجب ادا مى. »است
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 :مصرف صدقه فطر
مصرف صدقه فطر همان مصرف زكات است، البته فقراء و مساكين از ساير اقشار در 

َِ «فرمايد:  مى صصدقه فطر استحقاق بيشتر دارند، زيرا رسول اللّه م�َل  َل َُوُم ظ َعَ  �س
َظ ُ �

مَ  َوظ
ظ
، پس صدقه فطر »از سوال مستغنى كنيد فقراء و مساكين را در اين روز« (بيهقي). »َمِ� �ل

بغير فقراء و مساكين داده نشود مگر آن وقت كه فقيرى نباشد يا نياز آنان از ساير اقشار 
 تر باشد يا اينكه نياز ساير اقشار شديدتر باشد. كم

 توجه:
تواند صدقه فطرش را به شوهر فقير خود بدهد، البته شوهر  زن مستطيع مى -1

صدقه فطرش را به همسر فقير خود بدهد، چرا كه نفقه همسر بر شوهر تواند  مستطيع نمى
 واجب است اما نفقه شوهر بر همسر واجب نيست.

نيست، چرا كه صدقه بر كسانى كه مالك قوت و غذاى روز خود نيستند واجب  -2

ن ٱ َنَ�ّلِفن  َ� ﴿فرمايد:  خداوند مى اََفۡ  َّ ًَ  �ِِّ  ِۡ ند مكلف خداو« .]286: ة[البقر ﴾َعَهاون

 .»ى توان او سازد هيچ كس را مگر به اندازه نمى

اگر كسى از غذاى روز خود اندكى را پس انداز كند يا فاضل بماند و آن را  -3

ْ ٱفَ ﴿ فرمايد: زد، روا است، خداوند مىبعنوان صدقه فطر بپردا وا َ ٱ ّ�قن  ﴾تنمۡ َتَطعۡ ِۡ ٱ َما َّ
 .»در حد توان از خداوند بترسيد« .]16[التغابن: 

دادن صدقه فطر يك نفر به چند نفر مانعى ندارد و هم چنين دادن صدقه چند نفر  -4
 به يك نفر نيز بالمانع است.

 زكات فطر، صدقه فطر، بر آنانى كه در آن شهر مقيم است، واجب است. -5
 صدقه فطر يك شهر را به شهرى ديگر دادن، مانند زكات روا نيست. -6
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  بحث روزه:  فصل يازدهم
 داراي ده ماده است:فصل اين  در

  : تعريف و تاريخ فرضيت روزه: ماده اول
  :تعريف روزه -1

روزه در لغت بمعنى امساك (خوددارى) است و در اصطالح شريعت، خود دارى از 
هاى روزه به نيت عبادت، از طلوع فجر تا  خوردن، نوشيدن و مجامعت و ساير شكننده

 غروب آفتاب، است.
  :هتاريخ فرضيت روز -2

هاى گذشته فرض نموده است.  مانند امت صامت محمد خداوند متعال روزه را بر

ٰ ﴿آيه دال بر فرض بودن روزه است،  اين ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا تَِب  َءاَم من َعلَيۡ  ُن َيامن ٱ �ن َما لّصِ َُ 

تَِب  َِنَ ٱ َ�َ  ُن مۡ َ�بۡ  مِن َّ مۡ  لِ�ن ونَ  لََعّل�ن اى كسانى كه ايمان « .]183: ة[البقر ﴾١ َ�ّتقن

هاى گذشته نيز فرض بوده است، تا شما  ايد، روزه بر شما فرض شده همانگونه كه بر امت آورده
 .»به تقوى راه پيدا كنيد

 اين آيه در روز دوشنبه، ماه شعبان، سال دوم هجرى نازل شده است.

  : فضيلت و فوائده روزه: ماده دوم
  :فضيلت روزه -1

ُم ُجٌَّة ّنَ  «فرمايد:  مى صر فضيلت روزه هستند: رسول اللّهاحاديث زير دال ب وظ ُّ �َس
َقتَيلَ 

ظ
ُم ظ َنَ  �َ ََ َد

َ
ََّة   ُِ َ َك َّ َّي روزه سپرى است در برابر آتش دوزخ «(احمد و غيره).  »�

دهد، روزه شما را از آتش دوزخ نجات  همانطور كه سپر شما را از تيرهاى دشمن نجات مى

َ� «فرمايد:  ىو م، »دهد مى َِ ََ َمىظ َ س َِ َّ بَ َّي َ ُه َعَ  �
ََجظ  ُ َّ َزَح � َ زَدظ َّ َِ َمَب،َل � نيً  يَم ضَوظ ََ َن ظ 

�ِيً  َِ هر كس يك روز را براى خشنودى خداوند روزه گيرد، خداوند به «(متفق عليه).  »َل
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ُّ «فرمايد:  و مى »دارد مسافت هفتاد سال او را از دوزخ دور مى َّ سَال  ال
َ
َوٌة ال َِ َ َدعظ

ََ فَطظ يَََ  َعَظ
ُِدل ُ  َّ «فرمايد:  و مى ).ابن ماجه و حاكم( »شود دعا موقع افطار صائم (روزه دار) رد نمى« »تَ الَ

 ٌَ َد
َ
ُلُل َنَظُه   َظ َق،َيَنَةَ َال ضَ

ظ
َم �َ ََ ضَوظ يََُمو ُّ ُلُل َنَظُه �س َظ َ ضَ َُ ّ�ي ِّ ُ �س

َ
ََّة بَيبًي ُ�َقيُل َ َ

ظ
ُُم ظ  َِ �ْ ِظ ََ

ُللظ  َظ َ فَالَ ظ ضَ َِ َال ْظ
ُ
َ فَإََذ� َدَلالُو�   ُُم ظ

ِظ ََ  ٌَ َد
َ
ُلُل َنَظُه   َظ َ َال ضَ ََ ََ َي،َُقوُزو يََُمو ُّ َ  �س �ظ

َ
َنَظُه ُ�َقيُل  
 ٌَ َد

َ
 (متفق عليه). » 

همانا بهشت درى دارد بنام ريان ويژه روزه داران است، بجز روزه داران كسى ديگر از آن «
شود، كجا هستند روزه داران؟ روزه داران بلند شده از آن درب  ود ندا داده مىش وارد نمى

 .»شوند مخصوص وارد مى

  :فوائد روزه
 بهداشتى فراوانى را در بر دارد: روزه فوائد روحى، اجتماعى و

دار خصلت صبر را بوجود  از جمله فوائد روحى و معنوى روزه اين است كه، در روزه
شخص را در برابر  بخشد، كنترل نفس را بوجود آورده و ر مىآورد و نيروى صب مى

سازد، تقوى را در شخص ايجاد نموده و آن را رشد  هاى نامشروع نفس مقاوم مى خواسته
دهد، خداوند در آيه زير به همين ويژگى روزه (يعنى تقوى) كه هدف بارز روزه  مى

تَِب ﴿فرمايد:  است، اشاره نموده مى من َعلَيۡ  ُن َما َيامن لّصِ ٱ �ن تَِب  َُ َِنَ ٱ َ�َ  ُن مۡ َ�بۡ  ِمن َّ  لِ�ن
مۡ  ونَ  لََعّل�ن هاى گذشته  روزه بر شما فرض شده آنطور كه بر امت«.  ]183: ة[البقر ﴾١ َ�ّتقن

 .»فرض شده بود، تا شما به تقوى راه پيدا كنيد
و  از جمله فوائد اجتماعى روزه اين است كه مردم را نظم و اتحاد آموخته و عدل

سازد، و در نتيجه ميان مردم حس مهربانى و خصلت  مساوات را در دل مردم محبوب مى
 ماند.  كند و جامعه از شر و فساد محفوظ مى احسان و نيكى و ايثار رواج پيدا مى

ها را پااليش داده و معده را براى  از جمله فوائد بهداشتى روزه اين است كه روده
سازد، از چاقى  ها پاك مى رسوببدن را از فضالت و سازد و  تر مى هضم غذا آماده

كند، در حديث آمده است.  كاهد، از بزرگى شكم و چربى خون جلوگيرى مى رويه مى بى
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وظ�« كل َُ ُزوظ� تَ وظ  ).معجم األوسطـال(. »مند باشيد روزه بگيريد تا تنومند و صحت« »َُ

  :هاى مستحب، مكروه و حرام : بحث روزه ماده سوم
  :هاى مستحب هروز -1

 شوند مستحب است: هايى كه در زير نوشته مى روزه گرفتن در روزه
روزه گرفتن، روز عرفه براى غير حجاج، روز عرفه نهم ذيحجه است. رسول  -1

َّ�َ  «فرمايد:  مى صاللّه ُدو ََ ُم  وظ ََ ََ ىَالًَة  تَقظ َظ ُز ََ َ َنيَض،ًَة 
ُِ َمََتَ�ظ ِّ َُ فََة ضُ َِ َم َع ُم ضَوظ وظ ََ

 َُ ُِ َمًََة َنيَض،َةً ضُ روزه عرفه گناهان دو سال، سال گذشته و سال آينده را از بين «(مسلم).  »ِّ
 .»برد برد و روزه عاشورا گناهان يك سال را از بين مى مى

 صرسول اكرم .روزه گرفتن، عاشورا و تاسوعا، يعنى دهم و نهم ذيحجه -2
برد، رسول اللّه  شته را از بين مىگذاشورا گناهان يك سال، يعنى سال فرمايد: روزه ع مى

روز عاشورا روزه گرفته و براى روزه گرفتن آن امر كرده است و درباره تاسوعا فرموده 

َم �ّايَم َ «است:  َوظ
ظ
ََي �ل مظ َُ َىُل  ظُمقظ يُم �س َِ

ظ
َ� ََ  »تاسوعا«سال آينده نهم ذيحجه «(مسلم).  »فَإََذ� َن

 .»را نيز روزه خواهيم گرفت
ُه َمّتي َن ظ «فرمايد:  مى صوز از شوال، رسول اكرمشش ر -3 َِ قظىَ

َ
   ُُّ  ََ َزَحي َّ يَم  ََ َن ظ 

 َِ مظ ُّ ،َيَم � َُ ََ َك روزه رمضان و شش روز، شوال مانند روزه گرفتن در «(مسلم).  »َدّو�ل  َن
 .»تمام عمر است

يچ ه صفرمايد: رسول اكرم مى لروزه گرفتن نيمه اول شعبان، حضرت عايشه -4
هاى ديگر  ماهى غير از رمضان را بطور تمام روزه نگرفته است و در ماه شعبان بيش از ماه

 ).متفق عليه( روزه گرفته است.

ضّيم  «فرمايد:  مى صده روز اول ذيحجه، يعنى عشره اول، رسول اكرم -5
َ
َني َن ظ َ

 
َ
َ� َ َِ َ َن ظ َم َّ � 

َ
َل الَل َد

َ
ََُح َي،َ ي   ي ُّ َمُل �س َِ

ظ
َ �ََل ن  ذ�ُِةَ. �َ

َِشظ ضّيَم �َظ
َ
َ �َ ِظ ضّيَم. وَ�

َُّجٌل لَ  َ الَّال  َّ َِ َمَب،َل � َ يُد  َ
ظ
َال �ْ ََ َ قَيَله  َّ َِ َمَب،َل � َ يُد  َ

ظ
َال �ْ ََ  َ َّ َُّموَل � َ  قَيسُو� ضَي  َِ
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ََ سََشظ    َ ِظَج ظ َن ظ َذس َ فَالَ ظ ضَ ََ َني ََ َه  ََ ِظ در هيچ روزهائى اعمال نيكو « داود)(ترمذي و ابو »بَََ
مانند اين روزها (ده روز اول ذيحجه) نزد خداوند پسنديده نيست، سوال شد حتى جهاد يا 

تواند اعمالش برابر با اعمال  رسول اللّه؟ فرمود: آرى، حتى جهاد در راه اللّه، البته كسى مى
ر نگردد، يعنى تمام مال و جانش را نيكوى اين روز باشد كه با مال و جان خود به جهاد رفته و ب

 .»در جهاد هزينه كرده باشد

اى بهتر است؟ فرمود:  ماه محرم: از رسول اللّه سوال شد، بعد از رمضان چه روزه -6
 ايد. روزه گرفتن در آن ماه كه شما آن را محرم ناميده

ه، روزه گرفتن ايام بيض كه عبارتند: از سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ما -7
كرد تا ايام بيض هر ماه را روزه  به ما امر مى صگويد: رسول اكرم مى ذر حضرت ابى

بگيريم (سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم) و فرمود: روزه گرفتن در اين ايام، مساوى با روزه 
 گرفتن در تمام عمر است.

روزه گرفتن روزهاى دوشنبه و پنجشنبه: در روايات آمده است كه رسول  -9 - 8
گرفت، وقتى در اين باره سوال  اكثر روزهاى دو شنبه و پنجشنبه را روزه مى صكرما

خداوند  شوند، شد، فرمود: هر دوشنبه و پنجشنبه، اعمال انسان به دربار الهى عرضه مى
دهد، مگر آن دو نفر كه از همديگر  منان را مورد مغفرت قرار مىتمام مسلمانان يا تمام مؤ
 فرمايد: مهلت بدهيد تا آشتى كنند. اند، درباره آنان مى ه نمودهقهر هستند و قطع رابط

 ).احمد با سند صحيح(
روزه گرفتن يك روز و افطار كردن روز ديگر يعنى روز در ميان روزه گرفتن،  -10

فرمايد: بهترين روزه نزد اللّه روزه  مى صدارد، رسول اكرماين روزه، روزه داودى نام 
باره حضرت داود  است. در ز نزد اللّه، نماز حضرت داودنما داودى است و بهترين

ًني«آمده است:  وُم ضَوظ ُُ �َ ََ ًني  ُِ ضَوظ َط ِظ �ُ ََ َء ََ َمُه  َُ َ�ََيُم ُم ََ َ�ُقوُم ُُالُ َُه  ََ ُه  َِ ُظ ََ َ�ََيُم نَ  »َن
خوابيد و يك سوم شب را در عبادت  نصف شب مى حضرت داود«(ابوداود و احمد). 

 .»خورد گرفت و يك روز مى مى وز، روزه كرد، يك ر سپرى مى
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 صروزه گرفتن شخص مجردى كه توان ازدواج را ندارد، رسول اكرم -11

َن ظ  «فرمايد:  مى ََ  َ َ ِظ َِ ُ  سَالظ َُ دظ
َ
 ََ  َ َ

َُ ُل سَالظىَ َْ . فَإَنُّه  َ
َّ ظ َيَ َة فَالظ،ََ َ

ظ
ُُ ظ �ي َُ َنَظ تََطي َن ظ �مظ

 ُّ الَ،ظَه بَيس َِ تََط ظ َي َظ َ َََجي ٌ سَ ظ �  ُ
َ
َمَ فَإَنُّه َ هر كس توان مالى براى ازدواج را «(متفق عليه).  »وظ

كند، هر كس توان مالى براى  دارد، بايد ازدواج كند چون ازدواج چشم و فرج را حفاظت مى
 .»كند ازدواج را ندارد، روزه گيرد، چرا كه روزه غلبه غريزه جنسى را تعديل مى

  :روزه مكروه
منع كرده است، روزه گرفتن  صروز عرفه براى حجاج: رسول اللّهروزه گرفتن  -1

ترين ركن حج، يعنى وقوف عرفه  روز عرفه براى كسى كه در عرفه حضور دارد و بزرگ
 دهد. را انجام مى

ُم ظ «فرمايد:  مى صروزه گرفتن تنها روز جمعه، رسول اكرم -2 َُ َة َ�، َِ ُُم
ظ
َّ ضَوَم �ْ الَ

 
َ
  

ّ
وُزوُ  الَال ُُ ََ ُ فَِ تَ ِظ َِ َظ 

َ
ىظالَُه   َْ وُزو�  ُُ همانا روز جمعه عيد شما است، جمعه را روزه « »َظ تَ

بزاز، سندش خوب و اصل (. »نگيريد، مگر اينكه روز قبل يا روز بعدش را روزه گرفته باشيد
 ).حديث در صحيحين است

َم �«فرمايد:  تنها روز شنبه را روزه گرفتن: رسول اللّه مى -3 وُزو� ضَوظ ُُ  تَ
َ
 ال

ّ
ىظَت الال َّ س
َ ي ْظ ُح ة  فَالظ،َمظ َِ َِ َظ ُعوَد َد

َ
   َ

َيَ  َعََ َُ  
ّ
ُم ظ الال َُ َد

َ
َظ   َظ سَ ظ َ�َ  ظ فَإَ

ُُ َِ َعالَ،ظ
ُتَ
 »َي،َمي �ُيظ

را بجز در روزهايى كه براى شما   شنبه« ).اصحاب السنن، ترمذى آن را حسن گفته است(
افطار پيدا نكرديد سواى پوست انگور يا  اند، روزه نگيريد، حتى اگر چيزى را براى فرض شده

 .»چوب درخت، آن را بجويد ولى روزه نگيريد

َِ «فرمايد:  مى صروزه نيمه دوم شعبان، رسول اللّه -4 َُ فَ ِىي َّ ََ �س َُ الََذ� ��ظتَ

وُزو� ُُ  .»وقتى شعبان به نيمه رسيد، ديگر روزه نگيريد« »تَ
است روزهائى كه در زير ذكر : روزه گرفتن در اين روزها، مكروه تنزيهى توجه

 شوند، روزه گرفتن در آنها مكروه تحريمى است. مى
بيش از دو روز را، با هم وصل كردن، رسول  روزه و صال: يعنى روزه دو روز يا -1
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الو�«فرمايد:  مى صاكرم ََ  تَُو�
َ
يُل «فرمايد:  و مى »ال ََ ظَو �س ََ وصال   روزه(بخاري).  »الَضّيُم ظ 

 ل اجتناب كنيد.نگيريد و از روزه وصا

َن ظ «فرمايد:  مى صرسول اللّه ،ام شعبان روزه گرفتن در روز شك: يعنى سى -2
َقيَم َ 

ظ
بَي�َ

َ
َظ َعَ    َّ َيَق َّ َم �س يَم ضَوظ هر كس روز شك را روزه گيرد «(بخاري).  »ََ

 .»را معصيت كرده است صاباقاسم
فرمايد:  مى صصوم دهر، يعنى روزه گرفتن در تمام روزهاى سال، رسول اكرم -3

» ََ بَ
َ
يَم �َ ََ ،َيَم َن ظ  ََ  

َ
اش  هر كس تمام روزهاى سال را روزه گيرد، روزه«(مسلم).  »ال

َِ «فرمايد:  مى ،»اعتبارى ندارد َط يظ
َ
  

َ
ال ََ يَم  ََ  َِ َ فَ ََ بَ

َ
يَم �َ ََ هر كس تمام عمر را روزه « »َن ظ 

. »(چون بظاهر روزه بوده است)گيرد نه روزه گرفته است (ثواب ندارد) و نه افطار كرده است 

 ).احمد و نسائى(
روزه گرفتن همسر بدون اجازه شوهر اگر شوهر حاضر است به مسافرت نرفته  -4

َِ «فرمايد:  مى صاست. رسول اكرم
َ َد ظ

ِظ ََ ًني َن ظ  ٌَ ضَوظ َظُجَ ي َديَم َز ََ ُة 
َ
ِظ  ظَم وُم �س ُُ َال تَ

ََ الَّال بَإَذظنَهَ  َزَحي ز رمضان يك روز را بدون اجازه شوهر روزه نگيرد، زن غير ا«(ترمذي).  »َّ
 .»اگر شوهر در خانه حضور دارد

  :روزه حرام
  ها روزه گرفتن حرام است در اين روزه

ََ «روايت است:  روزه گرفتن، روز عيد فطر و عيد قربان، از حضرت عمر -1 �
َِ َم

 َ َّ َُّموُل �  �َ�َ ََ َني ُم فَ  ضَوظ ،َيَزَ َمي ضَوظ ََ ََ َي،َه َ� ظ  الُو ُُ
ظ
ُِ تَأ ََل ُم � َوظ

ظ
ََ�ل  َ ُُ ظ ،َيَن ََ ُ� ظ َن ظ  َِ

طظ
ُُ ظ  َك َُ ُ است،   از روزه گرفتن در اين دو روز، منع كرده صرسول اكرم«(بخاري).  »َن ظ ُ

كنيد (عيد فطر) و روزى كه شما در آن روز گوشت قربانى  تان را افطار مى روزى كه شما روزه
 .»ان)خوريد، (عيد قرب خود را مى

منادى  صدوازده) ذيحجه، رسول اكرم روزه گرفتن سه روز تشريق، (ده، يازده و -2

ظا  «مور كرد تا چنين ندا دهد، را در منى مأ َُ ََ ل  
ُظ ضّيُم  َ

َ
ضّيَم فَإَّ�َ ي َ

َ
َ� َ َِ وُزو� َم ُُ َظ َال تَ

َ
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َََجّل  َ َعّز  َّ � َِ
، روزهاى خوردن، نوشيدن و ياد خدا ها را روزه نگيريد، اينها اين روزه« »َََذكظ

 (احمد).. »هستند
روزه گرفتن، در حالت حيض و نفاس: زيرا بر فساد روزه در حالت حيض و نفاس  -3 

سَ ظ «فرمايد:  مى صاجماع برگزار شده است. رسول اكرم ََ ّلَ  َُ ََ الََذ� َديَضتظ سَ ظ تُ ََىظ
َ
 

َََ ي َُ َدض ي َُ ََ ُ�قظ َ س َِ ُُ ظ فَ نماز   غير از اين است كه زنان در حالت حيض«(بخاري).  »تَ
 .»گيرند، اين امر دليل بر ناقص بودن دين آنهاست خوانند و روزه نمى نمى

ى او اش موجب ازدياد بيمارى و نابود روزه گرفتن بيمار كه باحتمال قوى روزه -4

ْ تنلنوٓ َ�قۡ  َوَ� ﴿فرمايد:  شود، خداوند مى مى مۚۡ  ا �ن ََ نفن
َ
َ ٱ ِِنّ  أ مۡ  َ�نَ  َّ  .]29[النساء:  ﴾اََِحيمٗ  بِ�ن

 .»ترديد، خداوند نسبت به شما مهربان است خود را به هالكت نيندازيد، بى«

 : : بحث وجوب روزه رمضان و فضيلت رمضان ماده چهارم
 : وجوب روزه رمضان -1

و اجماع امت  صروزه ماه مبارك رمضان بر اساس كتاب اللّه و سنت رسول اللّه

َضانَ  رن َشهۡ ﴿در كتاب اللّه آمده است: ض است، فر َُ ِيٓ ٱ ََ نزَِل  َّ
ن
رۡ لۡ ٱ �ِيهِ  أ دٗ  َءانن قن َّاِس  ىهن  لِّل

ََّيَِ�ٰ  ۡ ٱ ّمِنَ  ٖت َو َدىٰ ل رۡ لۡ ٱوَ  هن من  َشهِدَ  َ�َمن قَاِن� فن هۡ ٱ ِمَ�ن َّ مۡ فَلۡ  رَ ل قرآن در ماه « .]185: ة[البقر ﴾هن يَصن

فرقان است، هر كس رمضان را دريابد روزه فرستاده شده كه در آن هدايت، بينات و   رمضان

 «فرمايد: اسالم بر پنج پايه بنا شده است:  مى صو رسول اكرم .»گيرد
ّ
َ الَال

َ
 الََ

ّ
َظ ال َد يَدُة  

 ََ َزَحي َّ ُم  وظ ََ ََ  ... َو َُ «فرمايد:  مى صو رسول اكرم  ).متفق عليه( »� قََو�َع ََ َِم  َِمظ َِى � ُع
ضَ  ٌََُُِة َعالَ،ظ َ  ُّ َمه َدَ يَدةُ � ُّ ٌِ َدُِل � ًة َيُ َو بََ ي َنفَ ََ ََ�َد ََِك َنَظُ ّ   ُِمَ َن ظ تَ َِمظ � ََ ّم

ُ
   ّ

 ََ َزَحي َّ ُم  وظ ََ ََ تُوَلُةَ  ظَمكظ ِةُ �س ُّ ََ�س  َ ُ َّ َ الَال �
َ
َظ ال الََ

َ
محور و قواعد « )سندهمابويعلى فى ( » 

است هر كس يكى از آنها را ترك كند، منكر آن شده دين سه تا هستند، پايه اسالم بر آنها استوار 
 .»گردد... يكى از آنها روزه رمضان است است و خونش مباح مى
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  :فضيلت رمضان
ها ندارند، احاديث  رمضان از فضيلت و مزاياى متعددى بر خوردار است كه ساير ماه

 اند: يد اين مطلبزير گواه و مؤ

» َِ ُُم
ظ
ْ�ََ  َُ َمظ

ظ
الََو�ُت �ِ ُّ َُ ّ  الََذ� �س �ٌت َني بَىَظ َِ ِّ َُ ََ ُن َزَحي َّ  

َ
َُ الَل َزَحي َّ ََ َة  َِ ُُم

ظ
ْ� 

َ
ُة الَل

 َِ َكىَيََ
ظ
َ� ََ تَََ كفاره   نمازهاى پنجگانه، جمعه تا جمعه ورمضان تا رمضان موجب«(مسلم).  »�جظ

ََ « ،»گناهان هستند، اگر از گناهان كبيره اجتناب شود َمينًي  ََ الَ�ظ َزحي َّ يَم  ََ ُ  َن ظ 
َ
َ َِ َِ ُْ يبًي  ََ ََ َ�دظ

َم َن ظ َذنظَىهَ  َّ را روزه   هر كس همراه با ايمان و باميد اجر اخروى رمضان«(متفق عليه).  »َني َقَق
 .»اش بخشوده خواهند شد گيرد، تمام گناهان گذشته

َقي ُ «  ََ ََ فَ ُُ َنَ  �َِطش فِي   َ،يم ّزحي ًِ َن   نِ ضَالظَ  ّج جممع الزوائد ( »ّ ضُت 

از   شخصى از امت خود را ديدم كه زبانش«فرمايد:  مى صرسول اكرم). منبع الفوائدو

فرمايد:  و مى. »تشنگى بيرون آمده بود، باآلخره روزه رمضان آمد او را آب داد وسيرابش كرد
رسد، شياطين سركش به زندان انداخته و درهاى دوزخ  وقتى شب اول رمضان فرا مى

شود، تمام درهاى بهشت باز كرده شده  دوزخ باز گذاشته نمى شوند، هيچ درى از بسته مى
دهد، اى كسانى  و هيچ درى از بهشت بسته نخواهد بود، منادى از طرف خداوند، ندا مى

دهيد، و پيش برويد، بيشتر انجام دهيد، و اى كسانى كه مشغول  كه كارهاى خير انجام مى
خداوند، در رمضان بسيارى را از  كارهاى خالف هستيد، دست برداريد، كوتاه بيائيد

 هاى رمضان ادامه خواهد داشت. كند، اين ندا در تمام شب دوزخ آزاد مى
موافق با شرط شيخين قرار را ترمذى اين حديث را غريب قرار داده و حاكم آن (
 ).است داده

  :: فضيلت نيكى و احسان در رمضان ماده پنجم
گيرد، توام  نيكى كه در اين ماه انجام مىبدليل فضيلت رمضان، هرگونه كار خير و 

 بافضل و مزاياى فوق العاده است و از جمله اين كارهاى خير، صدقه است.
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ََ «فرمايد:  مى صصدقه: رسول اكرم -1 َزَحي َّ  َِ قٌَة  ََ ََ قََةَ  ََ ُّ فظَحُل �س
َ
). ترمذى( » 

ُ َن ظُل َن ظ «فرمايد:  مى .»ايست كه در رمضان داده شود بهترين صدقه، صدقه«
َ
َ ََ يًََمي َن ََ  َِ َيّط

ًي يَََ  َدىِظ ُّ َِ �س
جظ
َ
نُّه َال َ�َظُقُص َن ظ  

َ
َ َ ِظ ََ  َ َِ

جظ
َ
دارى را افطار دهد پاداش روزه  هر كس روزه« » 

و  ).احمد و ترمذى( »دار اندكى كاسته شود شود، بدون اينكه از اجر روزه به او داده مى

يََ «فرمايد:  مى ََ  َِ ُة َف َن ظ َيّط َُ ظَمََِ الّتظ َعالَ،ظَه �س ََ  َ �ا  َن ظ َدِل  َ ََ ََ  َ يم  َِ ََ  َ ََ ًمي 
�ُل  َ

ِظ ّ� َج ََ ََ  َ ََ َزَحي َّ  َِ
َت َد ظ ََ َّ  َمي َظ َق

ظ
دارى را با  هر كس روزه«(طبراني).  »َف َلظالََة �َ

كنند  مى طعام يا آب حالل افطار بدهد، فرشتگان در تمام ساعات رمضان براى او دعاى مغفرت
در حديث (بخارى) آمده است: رسول  .»طلبد و جبرئيل در شب قدر براى او آمرزش مى

از تمام مردم در جود و سخاوت جلوتر بود، و در ماه رمضان، موقعى كه  صاكرم
 كرد. جبرائيل باوى ديدار داشت از تمام اوقات بيشتر سخاوت مى

 قيام الليل (شب زنده دارى). -2

َم َن ظ «رمايد: ف مى صرسول اكرم َّ ُ َني َقَق
َ
َ َِ َِ ُْ يبًي  ََ ََ ََ َ�دظ َمينًي  ََ الَ�ظ َزحي َّ يَم  ََ َن ظ 

  هاى رمضان را در عبادت سپرى هر كس همراه با ايمان و باميد ثواب شب« (متفق عليه). »َذنظَىهَ 

هاى  شب صرسول اكرم. »اش مورد مغفرت قرار خواهند گرفت كند، تمام گناهان گذشته
اش را براى عبادت، بيدار  داشت و در عشره آخر، افراد خانواده زنده نگاه مى رمضان را

 كرد. مى
كرد  ن را تالوت مىدر ماه مبارك رمضان بكثرت قرآ صتالوت قرآن: رسول اكرم -3

 كرد. ور مىد صو جبرئيل در هر رمضان قرآن را با رسول اكرم
كرد، حضرت حذيفه كه  نى مىقرائت نماز را در ماه رمضان بسيار طوال صرسول اللّه

در نماز شب، سوره  صگويد: رسول اللّه نماز خوانده است، مى صشبى با رسول خدا
فرمود و از  رسيد، توقف مى خواند، هرگاه به آيه تخويف مى آل عمران و نساء را مى ،بقره

را  خواست، هنوز دو ركعت را تمام نكرده بود كه بالل آمد و اذان فجر خداوند عافيت مى
فرمايد: روزه و شب بيدارى روز قيامت براى بنده شفاعت  مى صرسول اكرم .گفت
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گويد: پروردگارا! من اين بنده را از خوردن و نوشيدن در طول روز منع  كنند. روزه مى مى
منع  گويد: پروردگارا! من او را از خواب در طول شب كردم، قيام و شب بيدارى مى

 ر حق او بپذير. (احمد و نسائى). را دكردم، پروردگارا! شفاعت ما 
لى ام گرفتن مسجد بقصد عبادت و تقرب بمعنى نشستن و الزاعتكاف: اعتكاف  -4

همواره در تمام زندگى ده روز  صاللّه است، بنابر روايت بخارى و مسلم رسول اكرم
هر  مسجد خانه هر انسان متقى است،«: فرمود گذراند، و مى اعتكاف مى آخر رمضان را در

كس مسجد را خانه خود قرار بدهد، خداوند تكفل نموده است كه او را مشمول رحمت 
 . (طبرانى و بزار).»و رضامندى قرار داده و به بهشت وارد كند

عمره كردن: عمره بمعنى زيارت خانه خدا بقصد طواف و سعى ميان صفا و مروه،  -5
اى  هاى بسيار بر جسته گياين عمل هر وقت موجب اجر است، ولى در رمضان از ويژ

ًة َنَعظ «فرمايد:  مى صبرخوردار است. رسول اكرم ِّ ُل َد ََ ِظ ََ َق َزَحي َّ  َِ ٌة  َِ (متفق  »ُ�مظ
) انجام گرفته باشد، صعمره در رمضان معادل يك حج كه با همراهى من (رسول اللّه«عليه). 

َة كَ «فرمايد:  و مى، »ثواب دارد َِ مظ ُِ
ظ
َ� 

َ
ُة الَل َِ مظ ُِ

ظ
َُ َمي�ََ َظ ةٌ سََمي بَى َّ ي گناهان ميان «(متفق عليه).  »ِّ

 .»دو عمره بوسيله عمره بخشوده خواهند شد

  :: رؤيت هالل رمضان ماده ششم
براى ثبوت رمضان دو راه وجود دارد، يكى اينكه ماه قبل از رمضان كه يعنى شعبان 

عا نخستين روز تكميل شود هرگاه سى روز از ماه شعبان سپرى شود، روز سى يكم قط
ام شعبان رويت  رمضان است. دوم اينكه هالل رويت شود، اگر هالل رمضان در شب سى

شود،  فرض مى اش اين است كه رمضان فرا رسيده است و روزه گرفتن آن شود، معنى

من  َشِهدَ  َ�َمن﴿فرمايد:  خداوند مى هۡ ٱ ِمَ�ن َّ مۡ فَلۡ  رَ ل هر كس رمضان را «. ]185: ة[البقر ﴾هن َيصن

�ظتُُمو ُ «فرمايد:  مى صرسول اكرم .»ريابد آن را روزه گيردد
َ
 َّ ََِذ�  ََ وُزو�  ُُ ََِل فَ ظَ  تُُ  �س �ظ

َ
 َّ الََذ� 

ًني ََُ� ضَوظ
َِ وُزو� َُ ُُ ُُ ظ فَ ّ  َعالَ،ظ َُ َظ  َ� فَإَ ُِ َط

فظ
َ
هرگاه هالل رويت شد روزه «(مسلم).  »فَأ
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افق ابرى شد و رويت ممكن نبود، سى بگيريد و هرگاه هالل شوال رويت شد افطار كنيد، اگر 
 .»روز را كامل حساب كنيد

براى ثبوت رويت هالل رمضان گواهى يك فرد يا دو فرد عادل كافى است، رسول 
 است. رويت هالل رمضان جايز قرار داده عادل را براى ثبوت گواهى يك مرد صاكرم

 ).ابوداود و غيره(
ه شود، بلك ا گواهى يك مرد ثابت نمىار، باما رويت هالل شوال براى اعالم عيد و افط
گواهى يك مرد عادل را براى عيد و  صگواهى دو مرد عادل ضرورى است. رسول اكرم

 ).طبرانى و دارقطنى( افطار كافى دانست.
شود ولو اينكه  وى واجب مى توجه: هر كس هالل رمضان را رويت كند، روزه بر

َم «رمايد: ف مى صاش پذيرفته نشود، رسول اكرم گواهى ُِ ضَوظ طظ َِ
ظ
َ� ََ  ََ وُزو ُُ َم تَ ُم ضَوظ وظ ُّ �س

 ََ و َم تَُحكل َح ضَوظ ضظ
َ
َ�ََ  ََ َ ُِ َط ِظ گريد، افطار روزى  مى  روزه روزى است كه همه شما روزه« »ُق

ترمذى و ( .»كنيد كنيد و قربانى روزى است كه همه شما قربانى مى است كه همه شما افطار مى
 .)ستآن را صحيح قرار داده ا

  :ماده هفتم : شروط روزه، روزه مسافر، بيمار، شيخ كبير و زن شير دهنده
  :شرايط روزه -1

الزم است كه روزه دار عاقل و بالغ باشد، چون رسول  براى وجوب روزه بر مسلمان،

َََعَ  �«فرمايد:  مى صاكرم  َِ ،ظ َِ َّ ضَ ََ َد َُو ِظ َم
ظ ه َعَ  �س َُة 

َِ َقالَُ  َ� ظ َُ
ظ
فََ  �َ ُّ َّ َّيَََ  َد

َّ َبظتََال َ  ّ َد َّ
ُّ َََعَ  �س ََ،ظَقَه  َظ َ سه نفر از انجام احكام معاف هستند، (تكليف شرع متوجه « »�

آنان نيست)، مجنون تا به هوش نيامده است، شخص خوابيده تا بيدار نشده و كودك تا بالغ 

روزه بگيرد. رسول زن نبايد حال حيض و نفاس را  ).احمد و ابوداود(. »نشده است

ُُ ظ «فرمايد:  مى صخدا سَ ظ تَ ََ ّل  َُ ةُ سَ ظ تُ
َ
ِظ  ظَم ََ الذ� َديَضَت �س غير از اين است كه زن  » ََىظ

 گيرد. خواند و روزه نمى در حالت حيض و نفاس نماز نمى
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 :مسافر
ميل قصد سفر كرده، و از خانه بيرون رود، اجازه دارد  48هر گاه مسلمان به فاصله 

ئى را كه خورده است قضا بيارود. ها بخورد و پس از مراجعت از سفر روزه روزه را

م َ�نَ  َ�َمن﴿ وۡ  ّمرِ�ًضا ِمَ�ن
َ
ٰ  أ َفرٖ  َ�َ َِ  ٞ َّا�ٍ  ّمِنۡ  فَعِّدة

َ
َخرَ  َ

ن
هركسي از شما « .]184: ة[البقر ﴾أ

روزها، (در  تواند روزه رمضان را افطار كند بشرط اينكه) به تعداد اين بيمار يا مسافر باشد (مى
دشوار نباشد،  در سفر براى مسافراگر روزه  .»برگشت از مسافرت و تندرستى روزه گيرد)

َّ «فرمايد:  مى سعيد خدرى روزه گرفتن بهتر است. ابى َ ُك َّ َُّموَل � ُزَ َنَ   ْظ َِ  ي َ�
 َ ََ يََُ   ُّ َُ �س َ�َ َِ ُِ فَ َط ِظ ظُم َّي �س َن ََ يََُ   ُّ َّي �س ََ فََم َزَحي َّ ََ َظ َِ يَََ  ضَ ُّ َ �س ََ  ُِ َط ِظ ظُم َال �س ََ  َِ َط

ِظ ظُم  �س
 ٌ ََ ََ َد َ َّ َذس َِ فَإَ َط

يظ
َ
ي فَأ ًِ ِظ ََ َض َََج َّ َن ظ 

َ
  ََ َظ َِ �َ ََ   ٌ ََ ََ َد َ َّ َذس يَم فَإَ

َُ ََ قُّوًة فَ َََج َّ َن ظ 
َ
 « 

روزه گرفته و برخى در ماه مبارك رمضان با رسول اللّه در جهاد بوديم، بعضى از ما «(مسلم). 
گرفتند و نه آنهائى كه  ديگر روزه نداشتند، نه روزه داران بر كسانى كه روزه نبودند عيب مى

گرفتند، همگى بر اين باور بودند كه هر كس توان روزه  كردند بر روزه داران عيب مى افطار مى
د بهتر است افطار گرفتن را دارد، بهتر است روزه بگيرد و هر كس توان روزه گرفتن را ندار

 .»كند
 :بيمار

اگر براى شخص بيمار، ممكن است روزه بگيرد و اگر قدرت و توان روزه گرفتن را 
شود، انتظار بكشد و  اش برطرف مى د كه بيمارىرو ارد، افطار كند، اگر احتمال مىند

هايى را كه افطار كرده در حالت تندرستى قضا بياورد و اگر احتمال شفا وجود  روزه

 َوَ�َ ﴿فرمايد:  ، فديه بدهد، خداوند مىدارد، در برابر هر روزه به مقدار يك صدقه فطرن
َِنَ ٱ ونَهن  َّ َۡ  َطَعامن  ََةٞ فِدۡ  ۥَنِطيقن توانائى قادر به   آنانى كه با بذل تمام« .]184: ة[البقر ﴾ِك�ٖ ُِ

 .»يستند (افطار كرده و) فديه بدهندروزه گرفتن ن
  :روزه سالمندان

مرد و زن مسلمان وارد مقطع سنى شوند كه توان روزه گرفتن را از دست  هرگاه
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بدهند، افطار كنند و در برابر هر روزه به اندازه يك مد گندم (يعنى باندازه صدقه فطر) 

َ  َ� ظ «روايت است:  بفديه بدهند، از ابن عباس َِ �ُطظ ََ  َِ َط ِظ َظ ُ�
َ
  َِ َكَى

ظ
،ظَخ �َ َّ ُّّلَص سَال

م    قََحيَ  َعالَ،ظهَ  ُيّ ضَوظ
َ
ال ََ َك،ًَيَ  َظ به شيخ كبير اجازه داده شده است كه افطار كند و در « »َز

 ).دار قطنى و حاكم( .»مقابل هر روز مسكينى را تغذيه كند
  :روزه زن حامله و شيردهنده

دهد كه روزه براى او يا براى  هرگاه زن مسلمان در صورت روزه گرفتن احتمال مى
ها را  پس از بر طرف شدن عذر، روزه نوزادش ضرر دارد، افطار كند و جنين و يا براى

ها، براى هر روز يك مد (صدقه  قضا آورد و اگر توانگر است همراه با قضا آوردن روزه
 فطر) گندم نيز به فقيرى بدهد تا اجر و ثوابش كامل باشد.

حساس خطر زن شير دهنده نيز همين حكم را دارد، اگر در صورت روزه گرفتن ا 
يابد يا نوزاد  كند، براى خود يا براى فرزندش و كسى را كه فرزندش را شير بدهد نمى مى

َِنَ ٱ َوَ�َ ﴿ :خورد، اين رخصت از آيه از كسى ديگر شير نمى ونَهن  َّ  َطَعامن  ََةٞ فِدۡ  ۥَنِطيقن
 َۡ  مستفاد است. .]184: ة[البقر ﴾ِك�ٖ ُِ

 توجه:
ى رمضان كوتاهى كند تا رمضان ديگر بعد از آن با ها هر كس در قضا آوردن روزه -1

 آورد، بايد يك مسكين را نيز تغذيه كند. هر روزه كه قضا مى
هر كس از مسلمانان در حالى از دنيا برود كه قضاى رمضان بر ذمه او بوده و انجام  -2

ََعَ «نداده است، وارثش بايد آنها را قضا بياورد، در حديث آمده است:  ،َيٌم َن ظ َنيَت  ََ الَ،ظَه 
َللهُ  ََ يَم َ�َظُه  هر كس در حالى بميرد كه روزه بر ذمه او است ولّى او آن «(متفق عليه).  »ََ

 .»ها را قضا آورد روزه

قظَح،َه «: خطاب به يك سائل فرمود صرسول اكرم
َ
فَأ
َ
   ِ

ُم َد ظ وظ ََ َََعالَ،ظَ ي  ّ  َنيتَتظ 
ُ
  َّ الَ

 َ ََ  ََ َظ ُ�قظَي َ�َظَ يح قَيَله سَوظ َن
َ
ِل   َد

َ
  َ َّ �  ُ

�ظ ََ َِ ظ قَيَله فَ َظَت قَيَض،َُه قَيَله َ� ُُ
َ
   ٌ ََ َد�ظ ّن

ُ
  « 

شود من آن  يك ماه بر عهده او است، آيا مى  مادرم در حالى در گذشته كه روزه«(متفق عليه). 
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 .»كه پرداخته شودتر است  ها را قضا آورم، رسول اللّه فرمود: آرى، دين خدا (روزه) شايسته روزه

  :: اركان، سنن و مكروهات روزه ماده هشتم
 : اركان روزه

اراده قلبى براى روزه گرفتن بمنظور اطاعت از  نيت: نيت عبارت است از تصميم و -1

َميُل بَيَّ،َيَت «فرمايد:  مى صفرمان خداوند و تقرب به خدا، رسول اكرم �ظ
َ
در  »الَّ�َمي �َ

 صكه نيت قبل از طلوع فجر انجام گيرد، رسول اكرمى فرضى الزم است  روزه

ُ «فرمايد:  مى
َ
،َيَم َ ََ  

َِ ،َيَم َنَ  �سالّ،ظَل فَ ُّ نيت   هر كس از شب«(ترمذي).  »َن ظ سَ ظ ضُبَ،َّت �س

در روزه نفل الزم نيست كه نيت روزه از شب و قبل . »اش اعتبارى ندارد روزه را نكند روزه
چيزى نخورده است بعد از طلوع فجر و حتى بعد از بلند شدن از طلوع فجر باشد، اگر 

َُّموُل «روايت است:  لآفتاب نيز نيت روزه معتبر است، از حضرت عايشه  ّ َ ََ َدَلَل 
 َّ �  ُم ظ َشظ ََ َ َيَقيَله َملظ َعَظ م  يََ ٌ  َذ�َت ضَوظ ََ َ َقيَل فََإّ ظ 

َ
يه ال روزى رسول « ).مسلم( »ٌ ح قُالَظ

د خانه شده سوال فرمود، آيا چيزى براى خوردن داريد؟ در جواب عرض كرديم، وار صاكرم
 .»گيرم خير، فرمود: پس من روزه مى

هاى  مساك: ركن دوم روزه امساك است، امساك يعنى خوددارى از شكنندهاإل -2
 (مفطرات) روزه مانند خوردن، نوشيدن و آميزش جنسى.

ها  طلوع فجر تا غروب آفتاب، اگر كسى شبزمان: زمان روزه، روز است، يعنى از  -3
 فرمايد: ش قبول نيست. خداوند مىا را روزه گيرد روزه

ْ  ُنمّ ﴿ تِّموا
َ
َيامَ ٱ أ ۡ ٱ َِِ�  لّصِ  .»روزه را تا شب ادامه دهيد« .]187: ة[البقر ﴾لِ َّ

 : هاى روزه سنت
حديث  تعجيل الفطر: افطار كردن بالفاصله بعد از تحقق غروب آفتاب. بدليل -1

َِ «فرمايد:  كه مى صرسول اكرم طظ َِ
ظ
الُو�َ ِّ   َني َع

ِظ ُِ َبَ َّي  تََز�ُل �
َ
مردم «(متفق عليه).  »ال

 از حضرت انس و. »همواره در خير و خوبى هستند مادام كه روزه را با تعجيل افطار كنند
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ّ «فرمايد:  روايت است كه مى َّ
َّ ضظُت �

َ
 َّ َِ  َني  ْظ ظَم ّ� �س ََ َل  َْ َ ََ  ََ سَوظ َن ََ  َ َِ َط ِظ �ُ َّ َا َد

َلة  َن ظ َني    ظ كرد نماز مغرب را  نديدم كه تا افطار نمى صرسول اكرم«(مسند ابو يعلي).  »ََ
 .»بر گذار كرده باشد ولو با يك ليوان آب

افطار با خرما و آب، خرماى تازه ترجيح دارد و آب در رديف آخر قرار دارد.  -2
طار با سه يا پنج يا هفت دانه خرما صورت پذيرد، از حضرت انس مستحب است كه اف

َ «فرمايد:  بن مالك روايت است، مى َّ َُّموُل �  ََ َظ  َن ّ�َ فَإَ
َُ َظ ضُ

َ
ىظَل   َْ ىَيت   ََ ُّ  َ ََ  ُِ َط ِظ �ُ

َو�ت  َن ظ َني    ََ ي َد ََ ُُ ظ َد َظ سَ ظ تَ َِ�ت  فَإَ َ� َقَم َِ ىَيٌت َي ََ ُّ ُُ ظ  رسول «وداود). (اب »سَ ظ تَ
 .»كرد قبل از نماز مغرب با خرماى تازه و اگر نبود، كهنه و اگر نبود با آب افطار مى صاكرم

ََ «خواند:  موقع افطار اين دعا را مى صدعا به هنگام افطار: رسول اكرم -3 َ �سالُّ ّ  س
نظَت �س

َ
  ََ َّي الَنّ  َن

نَي َيتََقّىلظ ِظ َط يظ
َ
  ََ قَ َّزظ  

َ ََ ََ ََي  مظ َال، ُ َُ َِ
ظ
َم،ُ  �َ بارالها! براى تو «. (دار قطني) »َّ

و عبداللّه بن  »روزه گرفتم و به روزى تو افطار كرديم از ما بپذير، همانا تو شنوا و دانا هستى

َِتظ ُيّ َشظ   «گفت:  در دعاى افطار چنين مى بعمر َََم  ََ
َّ� ََ ََت ُظ َِ  بَ

ََ ُ س
َ
أ مظ

َ
�سالُّ ّ  الَّ   

 َِ ْظ َظ َق
َ
خواهم كه  پروردگارا! با توسل به رحمت گسترده تو، از تو مى«(ابن ماجه).  »َِ َل  

 .»گناهان مرا مورد عفو و مغفرت قرار بدهى
سحرى: يعنى خوردن و نوشيدن در قسمت پايانى شب همراه با نيت روزه، رسول  -4

مظ «فرمايد:  مى صاكرم
َ
،َيَم   ََ ََ ،َيَنََي  ََ  َ َِ�ظ َل َني  ُظ َّ فَ َِ الَ َك َّ الَُة �س ُظ

َ
َكتَيَا  

ظ
(مسل).  »َل �َ

َ� «فرمايد:  و مى. »فرق ميان روزه مسلمانان و روزه اهل كتاب خوردن سحرى است« ُِ ّك ََ َ ش

َ�ةٌ  َِ َِ بَ َك
َّ َِ �س  َّ  .»سحرى بخوريد، همانا سحرى خوردن بركت دارد« »فَإَ

 تََز�ُل  «مايد: فر مى صتأخير انداختن سحر تا واپسين لحظات شب: رسول اكرم -5
َ
ال

 َّ ُكو َل َ� �س ُِ ّل
َ
 ََ  َِ طظ َِ

ظ
الُو�َ ِّ   َني َع

ِظ ُِ َبَ َّي مند است،  بهره  امت من همواره از خير و خوبى« »�
 ).احمد و هو صحيح(. »اگر افطار را با تعجيل و سحرى را با تاخير بخورد

ر پايان شود و چند دقيقه قبل از طلوع فج وقت سحرى از نصف آخر شب شروع مى
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َ «گويد:  مى پذيرد، حضرت زيدبن ثابت مى َ ش َّ َُّموَل � نَي َنَ   ِظ ّك ََ ََِة ُّ  �س
َ
ّ  قَيَم الَل

ُُ  َ
َ� نضَةً  ََ ُّ َخظ َظ ح قَيَله قَ َّ ُكو

َل َ �س َل�ظ ََ  ََ َذ�
َ
َ� َ َِ�ظ  ََ   حضرت(متفق عليه).  »قُالظُته َم ظ َن

سحرى خورديم، بعد از صرف سحرى  صمهمراه با رسول اكر«گويد:  مى زيدبن ثابت
براى نماز بلند شد، از ايشان سوال شد: چقدر ميان سحرى و اذان فاصله بود؟  صرسول اكرم

 .»گفت: به اندازه قرائت پنجاه آيه
تواند بخورد و بنوشد تا اينكه طلوع  توجه: هر كس درباره طلوع فجر شك دارد، مى

ْ ﴿د: فرماي ش متيقن شود. خداوند مىفجر براي نوا َن ْ ۡ�َ ٱوَ  َو ٰ  َنوا َّ من  ََتََبّ�َ  َح  طن يۡ �َۡ ٱ لَ�ن
 ٱ

َ
 ٱ ِط يۡ �َۡ ٱ ِمنَ  َيضن �ۡ ۡ�

َ
صبح   بخوريد و بنوشيد تا اينكه سپيده« .]187: ة[البقر ﴾رِ َفجۡ لۡ ٱ مِنَ  َودِ ِۡ ۡ�

ُت «شخصى گفت:  ب به ابن عباس .»از تاريكى شب پيدا شود ُِ فَإََذ� َدَككظ ّك ََ َ ش
َ
 

كظ  ََ زظ
َ
كشم. فرمود: هنگام  خورم وقتى شك پيدا كنم، دست از خوردن مى سحرى مى »ُت  

 ).ابو شيبه و حافظه( شك بخور تا اينكه به يقين برسى، آنگاه دست از خوردن بكش.
  :مكروهات روزه

دار مكروه  شوند، انجام دادن آنها براى روزه كارهاى كه احيانا منجر به فساد روزه مى
 است:
فرمايد:  مى صضمضه و استنشاق براى وضو و غسل: رسول اللّهمبالغه در م -1

يًََمي« ََ  ََ و ُُ َظ تَ
َ
  

ّ
ََ الال ي

ََ َتَظ َِ َف �َالمظ ََ َلي مگر در   در داخل كردن آب در بينى مبالغه كن« »ََ

مبالغه در مضمضه و استنشاق را  صرسول للّه ).ابن خزيم(اصحاب السنن و »حالت روزه
 است. ر شكم مكروه قرار دادهل شدن آب دبه احتمال داخ

بوسه گرفتن: زيرا ممكن است غريزه جنسى را تحريك نموده و منجر به فساد  -2
 روزه شود. يعنى منجر به خروج مذى يا جماع كه موجب كفاره نيز است بگردد.

 نگاه مستمر و با لذت بسوى همسر (يا كسى ديگر)  -3
 باره جماع و آميزش جنسى انديشيدن در -4
 يا جسم خود با جسم ايشان.  دست زدن به زن -5
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 .آن زيرا ممكن است طعم آن در گلو فرو رود و امثال (ساجق) جويدن آدامس -6
 چشيدن شوربا يا هر طعامى ديگر. -7
 .مضمضه براى غير وضو و بدون ضرورت -8
 سرمه كشيدن در اول روز، اما در پايان روز اشكالى ندارد. -9

ل منجر به ناتوانى و در خون كشيدن و خون دادن، زيرا ممكن است كه اين عم -10
 افطار گردد.ه نتيجه منجر ب

  :مبطالت روزه:  ماده نهم
رسيدن هر گونه مايع در شكم از راه بينى، مانند چكاندن قطره در بينى، يا از راه  -1

 .يا از راه فرج چشم و گوش به همان صورت يا از راه دبر
 .وضوءرسيدن آب در شكم در صورت مبالغه در مضمضه و استنشاق، در  -2
باره جماع و  بيرون آمدن منى بوسيله ادامه نگاه به بيگانه يا ادامه انديشيدن در -3

 .آميزش جنسى يا بوسيله بوسه گرفتن و بازى كردن با همسر

َُ «فرمايد:  مى صاستفراغ عمدى و با اراده: رسول للّه -4 ،َقظ
تََقيَ  فَالظ هر « »َن ظ َ�مظ

دار  ته اگر حالت تهوع غلبه پيدا كند و روزهالب. »اش را قضا آورد كس عمدا قى كند روزه
 شود. بدون اختيار قى كند، روزه فاسد نمى

 .ميزش جنسى در صورت اجبار و اكراهخوردن، نوشيدن و آ -5
خوردن، نوشيدن، جماع كردن به گمان اينكه شب باقى است و سپس متوجه  -6
 ند كه بعد از طلوع فجر بوده است.شو

مان اينكه افطار فرا رسيده در حالى كه چنين خوردن، نوشيدن و جماع كردن بگ -7
 نبوده و برايش ثابت شود كه اين عمل در روز انجام گرفته است.

رسيدن آنچه كه خوردنى و نوشيدنى نيست در شكم از راه دهان، مانند فرو بردن  -8

ََ «فرمايد:  مروى است مى بچيزى، زيرا از حضرت ابن عباس ظ ََى ََ ُم سََمي َدَلَل  وظ ُّ �َس
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 َ َِ َ س  .»آيد شكند نه از آنچه كه بيرون مى شود مى يعنى روزه از آنچه كه داخل مى« »َمي َل
 ترك نيت روزه هر چند كه بدون خوردن و آشاميدن باشد.  -9

فرمايد:  مسلمان شود، خداوند مى مرتد شدن اگر بار ديگر به اسالم برگردد و -10

ۡ�َ  لَ�ِنۡ ﴿
َ
َحۡ  َت �ۡ أ َملنَك  َبَطنّ ََ وََ  ََ اگر شرك كردى، « .]65[الزمر:  ﴾ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  نّ َوَ�َكن

 .»تمام اعمال انجام گرفته بهدر خواهد رفت و از خسارت زدگان خواهى شد
همه اين مبطالت روزه را باطل كرده و قضا آوردن همان يك روز را واجب 

 گردد: گردانند و كفاره ندارند. كفاره فقط در دو صورت واجب مى مى
گويد:  مروى است، مى ى بدون اجبار: از حضرت ابو هريرهنسآميزش ج -1

چه «فرمود:  صرسول للّه هالك شدم.اى پيامبر آمد و گفت:  صشخصى نزد رسول للّه
حالت روزه با همسرم آميزش جنسى كردم.  گفت: در »چيز تو را هالك كرده است؟

توانى  مى آيا«ر، فرمود: گفت: خي »توانى گردنى را آزاد كنى؟ آيا مى«: فرمود صرسول للّه
: خير، و بعد نشست. ديرى نگذشت كه كيسه خرما به گفت »را تغذيه كنى؟مسكين  60

. »صدقه كنرا بگير و  اين خرماها«: فرمود صآورده شد. پيامبر صمحضر رسول للّه
تر  ميان اين دو كوه مدينه كسى محتاجتر از ما كسى هست؟ بخدا سوگند در: آيا فقيرگفت

هاى مباركش ظاهر  تبسم كرد و دندان صندتر از ما وجود ندارد؟ رسول للّهو نيازم
 ).عليه . (متفق» فرزندانت بده، اين خرماها را به زن و برو«فرمود: شدند، 

نوشيدن بدون عذر موجه: در حديث آمده است. شخصى در رمضان خوردن و  -2
مروى است، شخصى نزد   رهامر كرد تا كفاره دهد، از ابوهري صافطار نمود. رسول للّه

مد و گفت: روزى عمدا يعنى بدون عذر در ماه مبارك رمضان افطار آ صرسول للّه
 60بگير و يا  آزاد كن، يا دو ماه متوالى روزه غالمى«فرمود:  صنمودم، رسول للّه

 ).تفق عليه(م »طعام بدهمسكين را 
  :دار مباح است آنچه كه براى روزه

 اند: تواند آنها را انجام دهد عبارت مىدار  كارهائى كه روزه
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مسواك زدن در طول روز البته امام احمد مسواك زدن بعد از زوال را مكروه  -1
 داند. مى

سرد نگاه داشتن بدن بوسيله آب چه بصورت ريختن آب بر بدن باشد يا بصورت  -2
 غوطه خوردن در آب.

 .خوردن، نوشيدن و جماع در شب تا قبل از طلوع فجر -3
ولو اينكه بداند كه سفرش وى را مجبور به  راى انجام كارهاى مباحمسافرت ب -4

 كند. افطار مى
مداوا بوسيله هر داروى حالل كه به شكم نرسد حتى آمپول بشرط اينكه تغذيه يا  -5

 تقويتى نباشد.
جويدن طعام براى نوزاد، اگر الزم باشد بشرط اينكه چيزى در شكم جونده داخل  -6

 نشود.
اند كه از شارع در اين  ها، اين امور بخاطر اين مباح شبوئىاستفاده از انواع خ -7

 خصوص نهى و منع وارد نشده است.
 شود دار در انجام امور زير مؤاخذه نمى روزه

 فرو بردن و بلعيدن آب دهن خود. -1
 استفراغ مكرر بشرط اينكه بعد از رسيدن در دهن چيزى به شكم برنگردد. -2
 .رفتن مگس در گلو بدون اختيار -3
 گرد و غبار و كليه دودهائى كه اجتناب از آنها ممكن نباشد به داخل گلو. رفتن -4
 صبح كردن در حالت جنابت، گرچه تمام روز در حالت جنبى سپرى شود. -5
قضائى ندارد. در اش فاسد نيست و  دار اگر احتالم شود، روزه احتالم: روزه -6

 -1الشان مأخوذ نيستند: اند. يعنى در برابر اعم سه نفر مرفوع القلم«حديث آمده است: 
طفل تا به سن  -3شخص خواب تا بيدار نشده است.  -2ديوانه تا بهوش نيامده باشد. 

 .»بلوغ نرسيده است
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روزه فرض در صورت  ،خوردن و نوشيدن به فراموشى: البته نزد امام مالك -7
، خوردن و نوشيدن به فراموشى قضا دارد اما نفل قضا آورده نشود. در حديث آمده است

ُ «فرمايد:  رسول اللّه مى َّ َمُه � َِ َظ
َ
َنُهَ َفإَّ�َمي   وظ ََ ََاَ فَالظ،َُتّ   ََ َظ 

َ
َل   َُ يٌََ َ فَأَ ََ ََُمَو  َن ظ ََُوَ 

اش را ادامه  هر كس در حالت روزه به فراموشى بخورد و بنوشد، روزه«(متفق عليه).  »َََمَقي ُ 

َِ «در حديثى ديگر آمده است . »ده استدهد، همانا خداوند او را اطعام كرده و نوشان َط يظ
َ
َن ظ  

ةَ  َّ ي َِ  َك
َ
ال ََ َِ قََحيَ  َعالَ،ظَه  ََ نَيَم،ًي فَ َزَحي َّ هر كس در رمضان به فراموشى «(دار قطني).  »َِ 
 .»افطار كند، قضاء و كفاره بر وى نيست

  :كفاره روزه و فلسفه آن:  ماده دهم
  :كفاره -1

برد، پس هر  اشى از مخالفت با حكم شرع را از بين مىكفاره عملى است كه گناه ن
كس در ماه رمضان در حالت روزه با شارع مخالفت نموده و عمدا چيزى خورد يا نوشيد 
و يا مجامعت كرد، بر وى الزم است كه با انجام يكى از اين سه عمل گناه مخالفتش را از 

 -3روزه گرفتن دو ماه متوالى  -2آزاد كردن يك غالم يا كنيز مسلمان،  -1بين ببرد: 
اطعام شست مسكين كه به هر كدام، مقدار يك مد گندم، جو يا خرما بر حسب توان خود 
بدهد، اين حكم در حديثى كه قبال بيان گرديد، آمده بود و بدان اشاره شده است. تعداد 

روز كفاره به تعداد مخالفت بستگى دارد، پس اگر شخصى در يك روز جماع كند و در 
 ديگر بخورد و بنوشد، بروى دو كفاره واجب است.

 :فلسفه كفاره
فلسفه و حكمت كفاره اين است كه مردم احكام شريعت را ملعبه قرار نداده و حرمت 
آنرا پايمال نكنند، عالوه بر اين كفاره روح مسلمان را از آلودگى و آثار گناه مخالفت 

، روى اين اصل كفاره به نحوى كه مشروع سازد بدون عذر، پاك و وجدان او را آرام مى
يل است، بلحاظ كيفى و كمى بايد انجام گيرد تا بتواند گناه انجام شده را محو كند، دل
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َ�ٰ �َۡ ٱ ِِنّ ﴿اصلى مشروعيت كفاره اين آيه:  ّ�ِ ٱ هِۡ�َ َنذۡ  ِت ََ َّ است.  .]114[هود:  ﴾اتِ  َٔ ل

َ «فرمايد:  يث پيام آور خدا كه مىو حد، »برند ها را از بين مى ها، بدى همانا نيكى« َّ � َِ
�تّ

   
ََ ِ  َد

َِ َبُالُ َّي � َِ ََ َََلي ُكَ ي  َََة َقمظ ََ َ
ظ
ىََِّة �ُ َّ تظَىَ  �س

َ
 ََ در هر جا « ).(ترمذي »َد،ظ َُمي ُكَظَت 

از نافرمانى خداوند بر حذر باش، پس از ارتكاب گناه، نيكى كن تا آثار گناه از بين برود و با 
 .»ق خوش با مردم رفتار كناخال

  بحث حج و عمره:  فصل دوازدهم
 در اين فصل ده ماده وجود دارد:

  ماده اول: حج و عمره و فلسفه آن
  :حكم حج و عمره -1

فرمايد:  ند، فرض است. خداوند مىحج بر هر مرد و زن مسلمان كه توانائى داشته باش

﴿ ِ ّ َِ ۡ  َتَطاعَ ِۡ ٱ َمنِ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ ِحجّ  �ّاِس ٱ َ�َ  َو ََ بِيٗ�  هِ ِِ   حج بر كليه كسانى« .]97عمران:  [آل ﴾َِ

در حديث آمده است. ، »كه توان رفتن و برگشتن و استطاعت مالى الزم را دارند، فرض است

َ،ظَت «اسالم بر پنج ركن استوار است، 
ظ
ّل �ي َََد  ... َو  � الال �

َ
) حج متفق عليه( »د يدُة  َ ال

 فرض است. عمر يك دفعه رد

ٌُ «فرمايد:  مى صرسول اللّه ةٌ َيَم ظ َز�َد َيُ َو َقَطول ِّ ّل َز َ
ظ
حج فرض يك دفعه است، « »�َُ

البته بعد از هر پنج سال تكرار . »شود اگر كسى بيش از يك بار به حج برود، نفل حساب مى

الَ عىَ� َككت َ «فرمايد:  در حديث قدسى مى صحج مستحب است. رسول اللّه
َمِت عال،ه ف �َجَم ابن ( »مكَِمـمِىَة ضمع عال،ه خَة  عو�م ال ضَِ الا َـه َ

اى صحت و وسعت در معيشت دارد پس از گذشت هر پنج سال اگر  اگر بنده« ).حبان و بيهقى
 .»بسوى خانه من نيايد، محروم است

ْ ﴿فرمايد:  اما عمره سنت مؤكده است، خداوند مى تِّموا
َ
مۡ لۡ ٱوَ  جّ �َۡ ٱ َوأ ِ  َرةَ عن ّ  .]196: ة[البقر ﴾َِ
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رسول اللّه خطاب به شخصى كه پرسيد، . »حج و عمره را براى خداوند به پايان برسانيد«

ِظ « تََم ََ��ظ  ََ ،َِ
َ
ّّ َ� ظ   َ . قَيَله ُد ِظ َال �َّم ََ ةَ  َِ مظ ُِ

ظ
َال �َ ََ  ّّ َ

ظ
تََط،ُ  �ُ َظ َ ٌِ َال � َب َد،ظٌخ َكَى

َ
  َّ از  »الَ

 ه را انجام بده.جانب پدرت حج و عمر
  :حكمت و فلسفه حج و عمره

هاى گناه پاك  از جمله حكمت و فلسفه حج و عمره اين است كه نفس را از آلودگى
 صدهد، رسول اللّه سازد و آن را شايسته كرامت الهى در جهان آخرت قرار مى مى

ِظ «فرمايد:  مى َُ ِظ سَ ظ َ� ََ ُظ  فُ ِظ َ،ظَتَ فَالَ ظ ضَ
ظ
� �ي َِ ّّ َم هُ َن ظ َد نل

ُ
تظُه   َ

َ
ُ ََ ََّجَ  َكَمي  (متفق عليه).  »َ 

نشود، چنان از گناهان   هر كس اين خانه را زيارت كند و (در احرام) جماع نكند و مرتكب گناه«
 .»شود كه گوئى هم اكنون از مادر متولد شده است پاك مى

 : : شرايط وجوب حج و عمره ماده دوم
 واجد شرايط زير باشد:هر مسلمان براى وجوب حج و عمره بايد 

اسالم: غير مسلمان مكلف به انجام حج و عمره و ساير عبادات نيست. زيرا براى  -1
 صحت اعمال و قبول آنها داشتن ايمان شرط است.

 ها مكلف نيستند. عقل: ديوانه -2
فرمايد:  مى صبلوغ: چون كودك مادام كه بالغ نشده مكلف نيست رسول اللّه -3

َقالَُ  َ� ظ َُ «
ظ
فََ  �َ َّ َبظتََال َ ُّ ّ َد َّ

ُّ ... َعَ  �س صبى و كودك مادام كه بالغ نشده است « »َُِة 
 .»مكلف نيست

 توان رفتن و استطاعت: منظور از آن، داشتن توشه سفر و وسيله حمل و نقل و -4

ۡ  َتَطاعَ ِۡ ٱ َمنِ ﴿فرمايد:  برگشتن است. خداوند مى ََ بِيٗ�  هِ ِِ لذا شخص مسكين و  ﴾َِ
ينه سفر و هزينه اهل و عيالش در طول مدت رفت و برگشت به خانه مستمندى كه هز

 خدا را ندارد، نه حج بروى فرض است و نه عمره.
همچنين كسانى كه هزينه سفر و هزينه عيالش را در طول مدت رفت و برگشت دارند 
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سوارى ندارند و قادر به رفتن بدون سوارى نيستند، بر آنان نيز حج و عمره  ولى مركب و
اجب نيست، يا قادر به رفتن هستند ولى راه از امنيت الزم بر خوردار نيست و خطر و

جانى يا مالى وجود دارد، در چنين حالتى نيز حج واجب نيست، چون استطاعت از جمله 
 شروط است.

  :تشويق به انجام حج و عمره و مجازات ترك آن:  ماده سوم
باره انجام آن  ق نموده و درخدا و رسول در مورد حج و عمره مردم را تشوي

هاى مختلف بسوى آن دعوت  اند، و با اسلوب و شيوه راهكارهاى الزم را بيان نموده

ٌَ َال «فرمايد:  مى صاند، رسول اللّه داده زظ َْ ََ َّ َي،َه  ٌَ َال َد َ الَضَمي َّ � ََ َميَل َعَظ �ظ
َ
فظَحُل �َ

َ
 

 ٌّ َُ ِظ ّ  َن َََد الُوَل َي،َه  ين اعمال، ايمان به خدا و رسول، جهاد در راه اللّه و بهتر«(احمد).  »ُْ

َ،ظَتَ «فرمايد:  و در جاى ديگر مى .»حجى است كه در آن معصيت نشده باشد
ظ
� �ي َِ ّّ َم َن ظ َد

هُ  نل
ُ
تظُه   َ

َ
ُ ََ ََّجَ  َكَمي   َ ِظ َُ ِظ سَ ظ َ� ََ ُظ  فُ ِظ (خانه خدا) را   هر كس اين خانه« (متفق عليه). »فَالَ ظ ضَ

گردد كه گوئى امروز از مادر  كند، در آن جماع و معصيت نكند، چنان از گناهان پاك مىزيارت 

َّةَ «فرمايد:  و مى، »متولد شده است َ
ظ
ْ� 

ّ
ُ َجز�ٌ  الَال

َ
َ ََ َّ ََىظ َ

ُ ِظ ظَم ّل �س َ
ظ
حج مقبول، پاداشى « »�َُ

ََ�سّح «فرمايد:  مى ).متفق عليه( »سواى بهشت ندارد  َِ َكَى
ظ
ّل َجَ يُد �َ َ

ظ
َة �ُ

َ
ِظ  ظَم �س ََ  ََ ، َِ

ةُ  َِ مظ ُِ
ظ
َ� و  »هاى مسن و ناتوان وزنان، حج مقبول و عمره است جهاد انسان«(احمد).  »ََ

َُ َمي«فرمايد:  مى ٌة سََمي بَىَظ َّ ي ِّ ةَ َك َِ مظ ُِ
ظ
َ� 

َ
ُة الَل َِ مظ ُِ

ظ
گناهان ميان دو عمره در اثر عمره بخشوده « »�ََ

 .»خواهند شد
حج و عمره برحذر داشته و بدون عذر آنرا جرمى عظيم از ترك  همچنين شارع

ّّ فَالظَ،ُمتظ «فرمايد:  دانسته و مى سَ ظ َبُ ََ  ٌِ ٌَ َجيََ َظ ُمالظَطي
َ
ةٌ   َِ يَم ََ َظ َديَجٌة 

َ
  ٌِ َِ ُه َز َظ َن ظ سَ ظ َبظَب

�َ�ّ،ي َ ُظ َظ نَ
َ
َظ َديَ  َ�ُ وَدضّي   گيرى از سوى هر كس بدون مانعى مانند بيمارى، جلو«(ترمذي).  »الَ

حاكمان ستمگر و هرگونه عذر موجهى ديگر، از انجام فريضه حج خود دارى كند، در حالتى كه 
 .»يهودى است بميرد يا نصرانى، يعنى موتش گويى در حالت كفر واقع شده است
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ِ ﴿فرمايد:  زيرا خداوند مى ّ َِ ۡ  َتَطاعَ ِۡ ٱ َمنِ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ ِحجّ  �ّاِس ٱ َ�َ  َو ََ بِ  هِ ِِ  َوَمن يٗ�ۚ َِ
َ ٱ فَِِنّ  َ�َفرَ  زيارت خانه خدا بر كسانى كه مستطيع « .]976عمران:  [آل ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  َغِ�ّ  َّ

حضرت از . »هستند واجب است هر كس نافرمانى كند، همانا خداوند از جهانيان بى نياز است

ََ َز�دً «: فرموده اند صروايت است كه رسول اهللا على َِ،ظَت َن ظ َزالَ  
َ
ُه الَل

ُْ َّ�َدالًَة ُقىَالّ ََ  �
�َ�ّ،ي َ ُظ َظ نَ

َ
َظ َ�ُموَت َ�ُ وَدضّي  

َ
َِ َعالَ،ظَه   ّّ فَ سَ ظ َبُ ََ  َ َّ هر كس مالك زاد و سوارى « ).(ترمذي »�

كند چه يهودى بميرد يا  تواند به خانه خدا برسد و نرود و به حالش تقاوت نمى است و مى

ّجيال الل �َزُيّ فِ «فرمايد:  ىم حضرت عمر، »نصرانى َقَ مممت  َ  بُِ 
ّجِ ذ� نىَة س  بّ الال الو� عال،ه �ْز�ة ني م  بمَالم�َ ني م  بمَالم�  »ضَعوَ 

قصد دارم كه كسانى را به اين شهرها اعزام كنم تا معلوم كنند، كسانى كه توان رفتن « ).بيهقى(
يات وضع كنند و از آنان جزيه وصول شود، چون آنان اند، بر آنان مال به حج را داشته و نرفته

 .»مسلمان نيستند، مسلمان نيستند

  :اركان حج و عمره:  ماده چهارم
حج چهار ركن دارد، احرام، طواف، سعى صفا و مروه، و وقوف عرفه، اگر يكى از اين 

 اف واند از: احرام، طو اركان فوت شود، حج باطل است. عمره سه ركن دارد، كه عبارت
 گردد. تفصيل اركان حج و عمره بشرح زير است: سعى كه بدون اين سه ركن كامل نمى

ركن اول اركان حج، عمره و احرام، نيت وارد شدن به يكى از اين دو منسك يعنى 
زمان با لبيك گفتن و پوشيدن لباس احرام انجام گيرد، حج  حج و عمره است كه بايد هم

 اند از: داراى ممنوعاتى است كه عبارتمشتمل بر اعمال واجب، سنن و 
  :واجبات احرام

دم : يعنى ذبح (  ترك شود، دم واجب واجبات حج، اعمالى هستند كه اگر يكى از آنها
گردد و در صورت عدم توان، ده  مى ه باشد. مترجم)گوسفندى كه شرايط قربانى را داشت

 اند از: روز، روزه بگيرد و واجبات احرام عبارت
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م از ميقات: ميقات، جائى است كه شارع آن را براى احرام و محرم شدن احرا -1
تواند بدون  مشخص نموده است و هر كس به قصد حج و عمره وارد مكه شود نمى

َ «فرمايد:  روايت است، مى باحرام از آنجا رد شود، از ابن عباس َّ َُّموُل � ّقَت  ََ 
 ََ َةَ  َِ ُالَ،ظ

ظ
ضَََة َذ� �ُ ََ َم

ظ َل �س مظ
َ
ََمَ  َ

ظ
َل �ل مظ

َ
َ ََ ظَمََيَزَلَ  ََ �س ِظ َ  قَ ظ

َ
َل ْ مظ

َ
َ ََ َةَ  َِ ُكظ

ظ
َم �ْ

ظ
أ َّ َل �س مظ

َ
َ

َةَ  َِ مظ ُِ
ظ
َ� ََ  ّّ َ

ظ
ُ� َُ � َِ

ََ ضُ َالَ ّ َ سََم ظ َن مظ
َ
  َ

ِظ ََ َ  َعالَ،ظَ ّ  َن ظ 
َ
سََم ظ   ََ الََ َ َيُ ّ  سَُ ّ   ََ ضَالَمظ َيَم ظ َن

ََ َنَظَ يُدََ�ُ ّ  َيُمَ اللُه َن ظ  ُل َنّكَة ضَُ اللو مظ
َ
  َّ �َك َد َِ �َ ََ َالَهَ  مظ

َ
 ب ابن عباس(بخاري).  » 

قرن «را براى اهالى شام،  »هجحف«را براى اهالى مدينه،  »ذالحليفه« صرسول اكرم«گويد:  مى
را براى اهالى يمن به عنوان ميقات معين نموده فرمود: اين  »يلملم«را براى اهالى نجد،  »منازل

واضع محل احرام هستند براى اهالى مناطق مذكور و براى كليه كسانى كه از اين مناطق وارد م
كنند، ميقات آنان  شوند و قصد حج و عمره را دارند، كسانى كه داخل مواضع زندگى مى مكه مى

است. هر چند كه نزديك مكه باشند، اهالى شهر مكه از منازل خود محرم  شان  محل سكونت
 .»شوند
 )پيراهن(و   هاى دوخته: محرم، قميص، شلوار، كاله و عمامه ترك استفاده از لباس -2

ُقُمَص «فرمايد:  مى صنپوشد، از كفش و جوراب استفاده نكند. رسول اللّه
ظ
و� �َ َُ َال تَالظبَ

 ََ و ُُ َظ ضَ
َ
يَى الَّال   َِ َ

ظ
َال �ِ ََ َميَََ   َِ

ظ
َال �َ ََ  ََ َ ُ� َ َِ

ظ
َال �َ ََ ََِت  � ََ � َ

َّ َال �س ََ  ََ
َِ ِظ �َ ُ

َ
تظ َ ََ ٌَ ََىظ َد

َ
 

ُه  َّ ًي َنَ  �لّ،َيَا َز و� َدىِظ َُ َال تَالظبَ ََ  َ
ِظىَ�ظ َك

ظ
َل َنَ  �َ َِ مظ

َ
ُ َمي َني   ِظ َط َقظ

ظ
ل ََ  َ

�ظ ِّ ُ ََ �ِظ بَ
فَالظ،َالظ

يَز�ظ  ِّ ُق
ظ
َ� ََ بَ

َال تَالظ ََ �ُم  َِ َ
ظ
ُة �ُ

َ
ِظ  ظَم ََ �س َق

َال تََظتَ ََ  ُِ ّظ ظَو َال �س ََ  َُ � َِ َِ محرم از «(ترمذي).  »َ  �سّز�ظ
تواند  جوراب استفاده نكند، البته اگر كسى كفش ندارد مى  لباس دوخته، عمامه، شلوار، كاله

جوراب بپوشد ولى آنها را از كعبين قطع كند، يعنى قسمت پشت پا (قدم) را ظاهر كند، هم 
ه است، استفاده اى كه با زغفران يا هر رنگ خشبودار ديگرى رنگ شد چنين از پوشيدن پارچه

چنين عملى در حديث  »اش را پنهان نكند و دستكش نپوشد نكيد، زن محرمه، قرص چهره
 منع شده است.

ََ «تلبيه: و آن عبارت است از گفتن اين كلمات:  -3 � َ
ََ  

َ
ََ ال َ َيّ،ظ ََ ََ �سالُّ ّ  َيّ،ظ َيّ،ظ
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ظمُ  �س ََ َمَة سََ  ِظ َّ�ََ  ََ َمظ
ظ
ُ� َّ َ ال ََ ََ سََسََ َيّ،ظ � َ

ََ  
َ
َ ال ََ : بمعنى قبول كردن و لبيك( »الظ

.گفتن اين كلمات به هنگام وارد شدن به احرام در ميقات واجب )پذيرفتن مكرر است
هاى زير، مانند،  است، تكرار آن و بلند كردن صدا، موقع تلفظ اين كلمات به مناسبت

لندى، ديدن دوستان و رفقاء و سوار شدن، پياده شدن، باال رفتن از بلندى، پائين آمدن از ب
 فارغ شدن از نماز يا شروع كردن نماز، مستحب است.

 :ها سنت
ها اعمالى هستند كه اگر محرم آنها را ترك كند، دم بر او واجب  منظور از سنت

 شود و آنها از اين قرارند: گردد ولى از پاداش معنوى بزرگى محروم مى نمى
حتى براى زنانى كه در حالت قاعدگى يا  غسل به هنگام داخل شدن در احرام:  -1

وضع حمل كرده بود و قصد حج  نفاس هستند، زيرا يكى از همسران حضرت ابوبكر
 را داشت، رسول اللّه به ايشان امر كرد كه غسل كند. (مسلم).

 پوشيدن دو چادر سفيد و نظيف براى احرام.  -2

ترجم) بر طرف ساختن كردن سبيل، (فقط براى مردان. م  ها، كوتاه گرفتن ناخن  -3
 موهاى زائد بدن، قبل از داخل شدن در احرام.

تكرار تلبيه (لبيك) و تجديد آن در هر تحول مانند، باال رفتن، پائين آمدن و شروع   -4
هر كس تا غروب آفتاب لبيك گويد، « فرمايد: مى صكردن به نماز و غيره، رسول اكرم

 .»دان وده شدهشود كه تمام گناهانش بخش در حالى وارد شب مى
دعا و درود براى رسول اللّه بعد از لبيك، رسول اكرم بعد از فارغ شدن از تلبيه،   -5

 جست. نمود و از دوزخ به او پناه مى بهشت را از خداوند طلب مى
  :ممنوعات احرام

 منظور از ممنوعات، اعمالى هستند كه اگر محرم مرتكب يكى از آنها شود، فديه بر
ذبح كند، يا ده روز، روزه گيرد يا ده مسكين را اطعام كند و اين  گردد، وى واجب مى

 اعمال بشرح زير هستند:
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 پوشيدن سر (فقط براى مردان).  -1
 يا كوتاه كردن موهاى بدن و سر.تراشيدن   -2
 ها. گرفتن ناخن  -3
 استفاده از خوشبو و عطر.  -4
 ).فقط براى مردان(  .پوشيدن لباس دوخته  -5

ٰ ﴿مايد: فر ، خداوند مىشكار كردن  -6 ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا ْ َ�قۡ  َ�  َءاَم نتنمۡ  دَ لّصيۡ ٱ تنلنوا

َ
رنمٞ  َوأ  ﴾حن

 .»اى مؤمنان در حالت احرام شكار را مكشيد« .]95: ة[المائد
يرامون جماع، : مانند بوسه گرفتن، بازى كردن صحبت كردن پمقدمات جماع -7

وَق  َوَ�  ََفََث  فََ� ﴿فرمايد:  خداوند مى َن در حج « .]197: ة[البقر ﴾جِّ �َۡ ٱ ِ�  ِجَداَل  َوَ�  فن

و منظور از رفث، مقدمات جماع و . »آميزش جنسى و بدكارى و مناقشه كردن [روا] نيست
 ازد هستند.هر آنچه كه زمينه جماع را فراهم س

 ُ�َظَكُح «فرمايد:  مى صعقد نكاح و پيغام نكاح، رسول للّه  -8
َ
ال ََ ُم  َِ

ظُمكظ  َ�َظَكُح �س
َ
ال

 
َ
ال ََ َُ ظَط َْ محرم نكاح نكند، كسى ديگر او را نكاح ندهد و پيغام نكاح، يعنى « .(مسلم) » 

 .»خواستگارى هم نكند

وَق  َوَ�  ََفََث  فََ� ﴿فرمايد:  جماع: خداوند مى  -9 َن  .]197: ة[البقر ﴾جِّ �َۡ ٱ ِ�  ِجَداَل  َوَ�  فن
 رفث شامل جماع و مقدمات آن است.
يف يك تا پنج را مرتكب شود، بر وى فديه الزم هر كس هر كدام از ممنوعات رد

گردد، فديه عبارت است از: روزه گرفتن سه روز يا اطعام شش مسكين، براى هر  مى

م َ�نَ  َ�َمن﴿يد: فرما مسكين يك صاع گندم يا ذبح گوسفندى. خداوند مى  ّمرِ�ًضا ِمَ�ن
وۡ 
َ
ذٗ  ۦٓ بِهِ  أ

َ
  ّمِن ىأ

ۡ
أ هِ َّ وۡ  ِصَيا�ٍ  ّمِن ََةٞ فَفِدۡ  ۦِِ

َ
وۡ  َصَدقَةٍ  أ

َ
كٖ  أ َن ن هر كس از « .]196: ة[البقر ﴾�

شما بيمار باشد يا موهاى سر او شپش داشته (و ناچار به تراشيدن موها شود) بر وى فديه 
 .»گردد، (و آن عبارت است از:) روزه يا صدقه و يا ذبح گوسفندى (جريمه) واجب مى
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ين است كه شبيه جانور شكار اش ا البته اگر كسى در حالت احرام شكار كرد، جريمه

ٓ ﴿فرمايد:  خداوند در اين خصوص مى شده، حيوانى را در محدوده حرم ذبح كند،  ءٞ فََجَزا
اگر  ».باشد مجازاتش حيوانى شبيه حيوان ذبح شده مى« .]95: ة[المائد ﴾�َّعمِ ٱ ِمنَ  َ�َتَل  َما لن ّمِثۡ 

ى كه شرايط قربانى را كسى مرتكب مقدمات جماع شود، بروى دم، يعنى ذبح گوسفند
 گردد. داشته باشد واجب مى

اگر محرم قبل از وقوف به عرفه، جماع كند حجش باطل است و او اعمال حج را 
ترك نكند بلكه مانند ساير حجاج تمام مناسك حج را انجام دهد با پايان رساندن احكام 

بدنه: ذبح ( دد.گر حج از حالت احرام خود را بيرون آورد و بدنه نيز بر وى واجب مى
 ).كردن يك شتر يا يك گاو

ال اگر توان ذبح (گاو يا شتر) را نداشت، ده روز روزه گيرد و قضا آوردن حج بهر ح
 در سال آينده بر وى الزم است.

 ز حضرت على، حضرت عمر و ابوهريرهطا نقل كرده است: كه اامام مالك در مؤ
ماع كرده بود، سوال شد، فرمودند: باره شخصى كه در حالت احرام حج با همسرش ج در

اين دو همسر و شوهر، اعمال حج را كماكان ادامه بدهند تا آن را به پايان برسانند و در 
سال آينده حج را قضا بياورند و عالوه بر اين هدى، (بدنه) نيز بر آنان واجب است. اما 

ينى و تمام عقد نكاح، خواستگارى و ساير گناهان، مانند، غيبت، نمامى و سخن چ
اند، اگر محرم مرتكب آنها  گيرد، ممنوع حركات نامطلوبى كه واژه فسوق آنها را در بر مى

شود بايد توبه و استغفار كند. زيرا در اين گونه اعمال كفاره بخصوصى بحز توبه و 
 به ثبوت نرسيده است. صاز رسول اللّه ،استغفار

 :بحث ركن دوم (طواف):  ماده پنجم
ها  ور زدن، گرد خانه كعبه، طواف، شرايط، سنن و شيوههفت بار دطواف، يعنى 

 مخصوصى دارد كه صحت آن منوط به رعايت اين آداب و شرايط است.
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  :شرايط طواف
نيت در آغاز طواف، چرا كه ثواب و عقاب يا صحت شرعى اعمال منوط به نيت  -1

اف كرده باشد و كند، چاره نيست جز اينكه نيت طو است. پس براى كسى كه طواف مى
 .اف بمنظور بندگى و اطاعت از خداىآن عبارت است از تصميم قلب داير بر طو

َل «طهارت از نجاست، جنابت و حدث، در حديث گفته شده است،  -2 �ََّطَو�ُى َدوظ
ةَ  َِ ُّ َ،ظَت َن ظُل �س

ظ
همانطور كه طهارت براى  ،»طواف دور خانه كعبه مانند نماز است« »�ي

 باشد. ، براى طواف نيز شرط مىنماز شرط است

�ََّطَو�ُى «فرمايد:  مى صستر عورت، چون طواف مانند نماز است، رسول اللّه -3
  
ِظ  َبَ

ّ
ُّ  الَال َِ َِ َ�تَ الَّ  فَ َُ ََ َي،ظَهَ َيَم ظ تَ ُّموظ َِ ُُ ظ َقتَ نّ

َ
َ 

ّ
ةَ الال

َِ ُّ َ،ظَت َن ظُل �س
ظ
َل �ي  »َدوظ

البته شما در طواف مجاز به حرف زدن هستيد و هر كس  طواف مانند نماز است«(ترمذي). 

روى اين اصل هر كس بدون نيت، در حالت حدث و  »زند، بايد سخن نيكو گويد حرف مى
جنابت يا در حالتى كه بر بدن او نجاست عينى است يا در صورت كشف عورت، طواف 

 كند، طوافش فاسد است و بايد اعاده شود.
الحرام باشد، طواف در داخل مسجد الحرام هر چند طواف بايد در داخل مسجد  -4

 كه از بيت فاصله داشته باشد اشكالى ندارد.
 بيت (خانه كعبه) در حالت طواف، سمت چپ طواف كننده قرار گيرد. -5
طواف هفت دور باشد و از مقابل حجر اسود شروع شده و به همان نقطه پايان  -6

 شده است. پذيرد، در كتب حديث طواف رسول اللّه چنين نقل
طواف پى در پى و بدون وقفه باشند و بدون ضرورت ميان آنها فاصله ايجاد  -7

(مواالت:   نشود، اگر بدون ضرورت در ميان دورهاى طواف فاصله ايجاد شد و مواالت
 ترك گردد، طواف باطل و اعاده آن واجب است. يعين عمل پى در پى)
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 : سنن طواف
فتن بلكه بين اين دو حالت باشد. نه راه رحالتى كه نه دويدن است و (رمل:   -1

و طواف د  رمل براى مردان سنت است نه براى زنان. رمل اين است كه در حال. مترجم)
ها را به حركت در آورند، اين عمل فقط در سه دور اول طواف قدوم سنت  بروند و شانه

 است.
ر احرام را در زير اضطباع: يعنى شانه راست را از لباس احرام بيرون بياورد، چاد  -2

بغل راست خود قرار داده و دوطرف آن را روى شانه چپ بگذارد و شانه راستش را 
مكشوف و برهنه نگاه دارد، اضطباع نيز درطواف قدوم و فقط براى مردان سنت است نه 

 هفت دور كامل باشد. براى زنان البته، اضطباع در
اگرنه به دست زدن  مكان وبوسه گرفتن حجر اسود در آغاز طواف: در صورت ا  -3

توان به اشاره  آن اكتفا شود حتى اگر دست زدن بدليل انبوه جمعيت امكان پذير نباشد، مى
 صبسوى آن اكتفا نمود، بوسه دادن حجر اسود بدان دليل سنت است كه رسول اللّه

 چنين كرده است.

َل «شروع نمودن دور اول طواف با گفتن كلمات زير:   -4 � ََ  َّ َ �سالُّ ّ  الَضَمينًي ت � َِ ُظ َ  
 ًَ �ّقىَي ََ َك  ََ َِ ظ فَيً  بَ ََ ََ  

ََ
تَيبَ َُ ضًقي بَ ََ

ُظ تَ ََ  ََ َ  بَ َّم َُ  ََ ََّة نََب،ّ َُ َ  .» س
دعا هنگام طواف: براى اين طواف دعا بخصوصى ذكر نشده است. هر طواف   -5

ين دعا باشد بهتر است: آورد بگويد البته خواندن ا كننده، آنچه را كه خداوند در دلش مى

» َّ َّي �َا � َِ قَََي َع ََ ًََة  ََ ةَ َد َِ َل
ظ
َ� �َ ََ ًََة  ََ �ظ،َي َد ُل � َِ ّلََي نتَََي  َّ  .»�سالُّ ّ  

 صلمس كردن ركن يمانى با دست و بوسه گرفتن حجر اسود: عمل رسول اكرم  -6
 دراحاديث صحيح چنين نقل شده است.

گويند كه در  ملتزم آن قسمت از خانه كعبه را مىدعا كردن در ملتزم بعد از طواف:   -7
اين عمل  بفاصله ميانى، حجر اسود و درب خانه كعبه قرار دارد، حضرت ابن عباس

 است. را انجام داده
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خواندن دو ركعت نماز طواف: بعد از طواف در مقام ابراهيم، در ركعت اول سوره   -8
فرمايد:  مى وند دراين خصوصكافرون و در ركعت دوم سوره اخالص خوانده شود، خدا

ْ ٱوَ ﴿ وا َصّ�ٗ  مَ  ِۧ� َ�ٰ ِِبۡ  ّمَقامِ  ِمن ّ�ِذن مقام ابراهيم را محل نماز خود قرار « .]125: ة[البقر ﴾ُن

 .»بدهيد
هاى آن را برابر شوند،  نوشيدن آب زمزم: و زياد بنوشد تا شكمش پر شده و خم  -9

 اين نوشيدن بعد از دو ركعت نماز طواف باشد.
در صورت ممكن، بعد از پايان طواف به حجراسود بر گردد و استالم كند سعى:  -10

 و سپس سعى را آغاز نمايد. مترجم)ا را بطرف حجر اسود بلند نمايد. ه دست(

 باشد. الوداع مى حجةدر  صتوجه: دليل كليه مسائل مذكور، عمل رسول اكرم

  :آداب طواف
ه عظمت و خوف احساس ب طواف همراه با خشوع و استحضار قلب و همزمان با -1

 م با رغبت به الطاف او باشد.و توأ خداى
يد، سخن نيكو گو گاه سخن مىكننده بدون ضرورت حرف نزند و هر طواف -2

   «گويد، چنانكه حديث 
ِظ  َبَ

ّ
ُّ  الَال َِ َِ َ�تَ الَّ  فَ َُ  قبال بيان گرديد. »َيَم ظ تَ

ند، زيرا كه آزار رساندن به با گفتار، رفتار و اعمال خود، هيچ كس را اذيت نك -3
  .مسلمان، حرام است و بخصوص در حرم امن الهى

 به كثرت دعا نمودن و درود گفتن. -4

 :درباره ركن سوم، سعىماده ششم: 
سعى به معنى رفت و برگشت ميان صفا و مروه به قصد عبادت، است. سعى از اركان 

ۡ ٱوَ  لّصَفاٱ ِِنّ ﴿فرمايد:  خداوند در اين خصوص مى حج و عمره است. ٓ  ِمن َوةَ َمرۡ ل  �ِرِ َشَعا
ِ ٱ رسول . »همانا صفا و مروه از شعائر و عالمات بارز دين خدا هستند«. ]158: ة[البقر ﴾َّ

َ «فرمايد:  مى صللّه عظ َّ ُ  �س ُُ ََ َعالَ،ظ َّ َكتَ � َّ وظ� فَإَ
َِ سعى كنيد، همانا خداوند، سعى « »فَيمظ
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 ).ابن ماجه، احمد و شافعى( .»گردانيده است  زمميان صفا و مروه را براى شما ال
  :شرايط سعى

ميُل بَيَّّ،يَت «فرمايد:  مى صنيت: رسول اللّه -1 عظ
َ
در سعى نيت بندگى،  »الَّ�َمي �َ

 اطاعت و پيروى از فرمان الهى، ضرورى است.
 ترتيب ميان سعى و طواف: باين معنى كه طواف قبل از سعى انجام گيرد. -2
هاى سعى: البته وقفه كوتاه در صورت ضرورت، مانعى  دوره پى در پى بودن -3

 ندارد.
انجام دادن هفت شوط (دور) ميان صفا و مروه، اگر يك دور يا چند دور كم  -4

 گيرد. شود، سعى انجام نگرفته است. زيرا حقيقت سعى با اتمام دورهاى هفتگانه انجام مى
واف واجب باشد يا انجام گرفتن سعى بعد از طواف نيز صحيح است، خواه ط -5

سنت. هر چند كه بعد از طواف واجب، مانند طواف قدوم يا طواف افاضه بهتر است 
 سعى انجام گيرد.

  :هاى سعى سنت
هاى روشن و آبى رنگ  دويدن ميان دو تا ميله سبز رنگ (اكنون اين با المپ -1

ت بى بى ها را تندتر برداشت. حضر شخص است) از شروع تا پايان اين فاصله بايد گامم
) فاصله مذكور را با دويدن طى نموده است. اين دويدن براى ، (مادر اسماعيلههاجر

مردانى كه توان دويدن را مردانى كه قادر به دويدن هستند، سنت است، نه براى زنان و 
 ندارند.

 توقف نمودن باالى صفا و مروه و دعا خواستن. -2
 :شوط( ط از اشواط هفتگانه.و آخر هر شو آغاز دعاء كردن در صفا و مروه در -3

 ).يعنى يك دور ميان صفا و مروه يا يك دور گرد خانه كعبه

َُ «و گفتن كلمات  »اهللاّ أكرب«گفتن كلمه  -4 ُ �سُمالظ
َ
َ ُ

َ
َ ََ � َ

ََ ُ  َال  ََ ََدظ  ُ َّ َ الَّال �
َ
َال الََ

 ُ َّ َ الَّال �
َ
َ َال الََ ٌِ ض ََ َ ُيّ َشظ   قَ ََ َُ ََُمَو  َمظ

ظ
ُ� ُ

َ
َ ُ  َََمَزَم ََ ََ َ َ�ىظ َُ نَ ََ  ُ ََ ََعظ  ََ ََ ََ   ُ ََ ََدظ  
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 ُ ََ ََدظ َز�َا  دظ
َ
 هر كدام سه بار به هنگام باال رفتن به صفا و مروه. »�َ

مواالت: يعنى پى در پى بودن طواف و سعى، باين معنى كه ميان آن دو بدون  -5
 عذر شرعى فاصله ايجاد نشود. 

 :آداب سعى (مستحبات)

 ِِنّ ﴿ز مسجد حرام براى سعى از باب صفا همراه با تالوت آيه، بيرون رفتن ا -1
ۡ ٱوَ  لّصَفاٱ ٓ  مِن َوةَ َمرۡ ل ِ ٱ �ِرِ َشَعا َّ...﴾. 

 سعى در حالت طهارت باشد. -2
 اگر توان پياده رفتن بدون مشقت را دارد، سعى در حالت رفتن با پاها انجام گيرد. -3
كند و بجز ذكر و دعا خود در حالت سعى به كثرت خود را مشغول با ذكر و دعا  -4

 را در هيچ شغلى ديگر مشغول نكند.
 هاى زشت. ها از نامحرم و باز داشتن زبان از سخن باز داشتن چشم -5
 سعى كنندگان و عابرين را با قول، عمل و رفتار خود اذيت و آزار نرساند. -6
درباره هدايت قلب تزكيه نفس و اصالح حال خود، ناتوانى، نيازمندى و خشوع  -7
 را در برابر خداوند به نمايش بگذارد. خود

 :ركن چهارم (وقوف در عرفه):  ماده هفتم
فَةُ «فرمايد:  مى صوقوف عرفه، ركن چهارم از اركان حج است. رسول للّه َِ َِ

ظ
ّل �ََ َ

ظ
َُ�« 

باشد،  و معنى آن حضور پيدا كردن به ميدانى كه عرفه نام دارد مى »حج همان عرفه است«
حظه باشد چه بيشتر البته با نيت وقوف. زمان وقوف از وقت ظهر اين حضور چه يك ل

پذيرد. وقوف،  شود و تا طلوع فجر شب دهم ذيحجه پايان مى روز نهم ذيحجه شروع مى
 گردد. واجبات، سنن و مستحباتى دارد كه با انجام آن وقوف كامل مى

  :واجبات وقوف -1
 د تا غروب.حضور در عرفه روز نهم ذيحجه بعد از زوال خورشي -1
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 بعد از برگشتن از عرفات در شب دهم ذيحجه، شب گذاردن در مزدلفه. -2
 در اولين روز نحر، (دهم ذيحجه). )سنگ انداختن(رمى جمره عقبه  -3
حلق (تراشيدن) يا تقصير (كوتاه كردن) موهاى سر بعد از رمى جمره عقبه در  -4

 روز قربان (دهم ذيحجه)
سيزدهم ذيحجه در منى يا گذراندن دو هاى يازدهم و دوازدهم و  گذراندن شب -5

 شب، يازدهم و دوازدهم براى كسانى كه عجله دارند.
سه روز، يازدهم و (ها سه گانه بعد از زوال در تمام روزهاى تشريق  زدن جمره -6

يا حد اقل در دو روز اول . مترجم). دوازدهم و سيزدهم ذيحجه ايام تشريق هستند
 (يازدهم و دوازدهم ذيحجه) 

و حديث قولى آن حضرت است  صدليل وجوب اين اعمال، عمل رسول اللّه توجه:

ُُ ظ «فرمايد:  كه مى َظ� َ�ّ�ظ َنََيَمَك ُِ . »احكام و مناسك حج تان را از من ياد بگيريد« »ُل

ّل «فرمايد:  و مى(مسلم).  ُد
َ
  َِ ُمو

تُ �ظ
َ
 َّ وظ� َكَمي  ِل حج تان را مانند حج «). يف الصحيحن( »َد

 .»دهيدمن انجام 

  :هاى وقوف سنت
رفتن به منى روز هشتم ذيحجه و گذراندن شب نهم در آنجا و بيرون نرفتن از  -1

 منى مگر بعد از طلوع خورشيد تا اينكه نمازهاى پنجگانه در آنجا خوانده شود.
واندن نماز ظهر و عصر حضور پيدا كردن در مسجد نمره در عرفات و خ -2

 همراه با امام در وقت ظهر.و جمع كردن آن دو نماز  بصورت قصر
انجام وقوف عرفه بعد از ادا نماز ظهر و عصر همراه با امام و ادامه وقوف همراه  -3

 با ذكر و دعا تا غروب خورشيد.
 مغرب و اداء آن در مزدلفه همراه با نماز عشاء پس نماز مغرب و خير نمازتأ -4

 خير در مزدلفه انجام دهد.عشاء را بصورت جمع تأ
  .ميان رمى جمره عقبه، نحر و حلق و طواف زيارت رعايت ترتيب -5
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  .قبل از غروب -دهم-اداء طواف زيارت در روز قربانى  -6
  :مستحبات وقوف

1- (ضب) صبح روز نهم به عرفه از مسير 
غسل كردن بعد از زوال خورشيد براى وقوف (عرفه) اين غسل مشروع است  -2

 حتى براى حايض و نفساء.
ايستاده است يعنى كنار صخره بزرگى كه  صل اكرماى كه رسو ايستادن در نقطه -3

 در دامن جبل رحمت قرار دارد و جبل رحمت در وسط ميدان عرفات است.
بكثرت ذكر و دعا وقت وقوف عرفه و رو به قبله نمودن موقع وقوف تا غروب  -4

 خورشيد.
از يك  صنه از مسير (ضب)، زيرا رسول اللّه بازگشت از عرفات از راه (مازمن) -5
 ر رفته و از مسيرى ديگر برگشته است.مسي

رفتن با نهايت سكون و آرامش و دورى از هر گونه شتاب زدگى، زيرا رسول  -6

َُ «فرمايد:  مى صاللّه ضَحي َِ ََ بَي ّ ََىظ َِ
ظ
َ� َّ َك،َََةَ فَإَ َّ ُُ ظ بَيس ُِ َعالَ،ظ َ ي �َّي �ل

َ
(بخاري).  »َ

زيرا در عجله و شتابزدگى هيچگونه خير و  اى مردم، سكون و آرامش را براى خود برگزينند،«
 .»بركتى وجود ندارد

به كثرت لبيك گفتن در مسير عرفات، مزدلفه، منى اين تلبيه تا شروع زدن جمره  -7
 عقبه ادامه يابد.

 برداشتن هفت عدد سنگ ريزه از مزدلفه براى زدن شيطان اول. -8
 خورشيد.رفتن از مزدلفه بسوى منى بعد از روشن شدن و قبل از طلوع  -9

به سرعت گذشتن از وادى محسر و به حركت در آوردن جانور سوارى يا وسيله  -10
 مزاحمت ايجاد كنند.كه موتورى، 

  .زدن جمره عقبه ميان طلوع خورشيد و زوال آن -11
  .ها گفتن اللّه اكبر با پرتاب هر سنگريزه موقع زدن جمره -12
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گفتن اين كلمات،  ذبح را شخصا انجام دادن يا حضور پيدا كردن در محل ذبح و -13

» ََ �َم،ظَ  َلَال،ظالَ َِ َ َكَمي َقَقّىالظَت َن ظ الَبظ ََ �سالُّ ّ  َقَقّىلظ َنّ�ظ ََِلظ ََ  ََ � َنَظ َِ بعد از گفتن  »�سالُّ ّ  َم
 كه گفتن دو كلمه واجب است. -اكبر  بسم اللّه، اللّه

يا  »دم شكر«از گوشت  صيا قربانى، رسول اللّه »دم شكر«خوردن از گوشت  -14
 فرمود. قربانى تناول مى

  .هاى سه گانه، روزهاى دهم، يازدهم و دوازدهم پياده براى انجام جمره -15

َََذ�ظىًي «خواندن اين دعا  -16  �ًّ ُكو َظ ،ًي ّن ِظ َََم  �ًّ َظ ُ ِظ ي ّن ِّ الظُه َد َِ َو  َُِ �سالُّ ّ  �جظ �
�ًّ و ُِ ْظ  ها. با زدن هر يك از سنگريزه »ّن
ن و رو به قبله ايستادن در هنگام دعاء بعد از زدن توقف كردن و دعا خواست -17

زدن اول و دوم دعا نموده و بعد از سوم  بعد از صجمره اول و دوم نه سوم، رسول اللّه
 بدون دعا آنجا را ترك نموده است.

زدن جمره عقبه از داخل وادى، رو به جمره نموده بيت را در سمت چپ خود  -18
 قرار دهد، منى را در سمت راست.

ّلََي «واندن اين دعاء موقع برگشتن از مكه خ -19 َِ َ ََ س َ َُ ََ َميَج َ َُ بَ
ََ  ََ ََ تَيََىُو نضَىُو

 ُ ََ ََدظ َز�َا  دظ
َ
َََمَزَم �َ  ُ ََ َ َ�ىظ َُ نَ ََ  ُ ََ ََعظ  ََ ََ ََ  ََ َ َُ موقع برگشتن از  صرسول اللّه »َديَن

 مكه دعاى مذكور را خوانده است.

 :احصار (ممنوع شدن):  هشتمماده 
كسى كه قصد حج را نموده است، از ورود به مكه يا از رفتن به عرفه بنابر دليلى اگر 

منع كرده شود، بر وى واجب است كه در محل احصار (جايى كه مانع برايش پيش آمده) 
آنجا ذبح كرده شود و  گوسفند يا گاو يا شترى ذبح كند يا آن را به حرم مكه بفرستد تا

حۡ  فَِِنۡ ﴿فرمايد:  يد، خداوند مىبيرون بيابعد از حالت احرام 
ن
 ِمنَ  َ�َ تَيۡ ِۡ ٱ َ�َما �نمۡ ِ�ۡ أ

ۡ ٱ هرگاه در محاصره، قرار گرفتيد، جانورى كه برايش مقدور است، ذبح « .]196: ة[البقر ﴾يِ َهدۡ ل
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 .»كند

  :طواف وداع:  نهمماده 
كده گيرد، اين طواف سنت مؤ ج انجام مىطواف وداع يكى از سه طواف است كه درح

گردد، اگر عذرى در كار باشد بر تارك  ت، هرگاه بدون عذر ترك شود، دم واجب مىاس
گويد،  اش، زمانى كه مكه را ترك مى آن دم نيست، حاجى يا معتمر در پايان حج و عمره

بايد آن را انجام دهد و بعد از انجام آن مبادرت به ترك مكه كند و خود را مشغول به 
 كارى ديگر نكند.

اين طواف بدون ضرورت براى انجام بيع وخريد در مكه ماند، بايد طوافش  اگر بعد از

َ،ظَت «فرمايد:  مى صرا اعاده كند. رسول اكرم
ظ
ََ َ بَيي ُِ َ� ظ ََ نَل و ُُ َّ ضَ ٌَ َد َد

َ
  َّ َِ َِ  »َال َ�َظ

 ).مسلم(. »موقع ترك مكه آخرين كار شما ديدار با خانه خدا باشد«

  :عمره نحوه انجام حج و:  دهمماده 
 حج و عمره به اين نحو بايد انجام گيرد:

ها را بگيرد،  كند، قبل از داخل شدن در احرام، ناخن كسى كه قصد حج و عمره را مى
ها را كوتاه كند، موهاى زائد بدن را از بين ببرد، بعد غسل كرده لباس احرام را كه  سبيل

رسد، نماز  تى به ميقات مىها را بپوشد، وق رنگ سفيد داشته باشد بر تن كند و كفش
اش نيت كند، اگر قصد حج افراد را دارد،  نفلى را خوانده براى حج يا عمره فرض يا

ي«چنين گويد:  ِّ ََ َد ََ �سالُّ ّ  َيّ،ظ ََ «اگر قصد حج تمتع را دارد، چنين گويد:  »َيّ،ظ َيّ،ظ
ةً  َِ ََ ُ�مظ  ، با پروردگارش چنين شرط كند وحاجى يا معتمر به هنگام نيت »�سالُّ ّ  َيّ،ظ

َ�ظ «بگويد:  َُ ظَب
َ
� ُُ َِ َد،ظ ّظ

َ
َّ�ظ َنَ  �َ ََ  َّ هر جا كه تو مرا حبس كردى، آنجا محل « »الَ

بعد مانعى، مانند، بميارى، دشمن و غيره  اگر چنين شرط كند و. »خروج من از احرام است
رون بياورد، خواه احرام براى حج حالت احرام بي تواند خود را از پيش بيايد، بدون دم مى

اى كه بيان گرديد، پى در پى و مردان نسبتا با  باشد يا براى عمره، بعد از نيت، بگونه
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ها آهسته گويند، البته اگر صدا را بقدرى بلند كنند كه  صداى، بلند، لبيك گويند خانم
 هاى همراه، بشنوند، مانعى ندارد. خانم

درود گويد،  صلمات لبيك، براى رسول اللّهمستحب است كه بعد از پايان ك
همانطور كه تجديد و تكرار لبيك در صورت منتقل شدن از حالى به حالى ديگر، 
مستحب است. و شايسته است كه حاجى و معتمر زبانش را از سخنان بيهوده و نگاهش 

رور را از نگاه كردن به بيگانگان باز دارد، بهتر است به اميد اينكه خداوند حجش مب
و  ءاش را براى رفقا گرداند، بكثرت احسان و نيكى كند، به مستمندان كمك نمايد و چهره

همراهان باز و گشاده كند، با آنان به نرمى و شيرينى سخن گويد، طعام دادن و سالم 
گفتن را براى آنان دريغ ندارد، براى وارد شدن به مكه بهتر است كه غسل كند، وقتى 

عى كند از قسمت بااليى شهر وارد شود، وقتى به مسجد حرام شود، س وارد مكه مى

ت «رود مستحب است كه از باب شيبه (باب السالم) داخل مسجد شود و بگويد:  مى
 ََ َال بظَو�َا فَحظ

َ
تَحظ َلظ   َّ �سالُّ ّ  �يظ � 

َ
َِل ََ  

َّ لَي ََ  َّ ها  افتد دست وقتى نگاهش به بيت اللّه مى »�

� «ده و بگويد: را بلند كر َِ ََِمَ �سالُّ ّ  زَدظ َم َّ ّلََي بَيس َّ َُِم فََك،ََّي  َّ ََ �س َنَظ ََ َُِم  َّ نظَت �س
َ
�سالُّ ّ   

ي  ًِ � َ
شَشظ ََ �ًمي  َِ

ُظ ُ  تَ َِ تََم ََ ��ظ
َ
ُه   ِّ زَدظ َن ظ َد ََ َزَ يبًَة  ََ َ�مي  َِ

ُظ تَ ََ َم،ًمي  ِظ َق ََ ي  ًِ � َ
َ،ظَت شَشظ

ظ
�ي

 ِّ لَ ََ َم،ًمي 
ِظ َق ِّ َّّا �َِيَََ َََعّز ـ�. �ُمَ َ َه  ََجظ �ظَ   َِ َ�َمي ضََظىََأ َََك ََ الُُه  مظ

َ
ً�َ َكمي ُمَو   ِظ مَ� َكَ 

َ �سالُّ  ّ  َ ُيّ َديل  ََ  ِّ َُ َمظ
ظ
ُ� ََ  ًِ مظ

َ
  ََ َ س َِ نَ ظ  َّ ََ َ�َ بَىظتَُه 

َْ ىظ بَالّ َ
ّ
ِ� ِّ ََ�ُمَ  َ َ ََ

َِ ََ َج  الَنّ
َالحظ َل َدَعوظَت الَ  َظ

َ
 ََ  َ َُ َ�ّ�ظ ََ��ظ َ �سالُّ ّ  َقَقىّلظ َنّ�َ  ََ س َ َِ  ََ َجىظتُ

َ
َظ   قَ ََ َِ�َم 

ظ
ُ� ََ ّّ بَىظتَ  َد

َ
ل

نظَت 
َ
َ الَّال  

َ
َ  ُكُّه َال الََ

ظ
پروردگارا! سالم از اسماء حسنى تو است، و سالمتى از طرف تو، « »َدأ

ار، پروردگارا! به شرافت، عظمت و كرامت اين خانه (خانه د پروردگارا! ما را به سالمتى زنده نگاه
خدا) بيفزا. به هيبت و نيكى آن اضافه كن. بر شرافت، عظمت، كرامت، هيبت و نيكى آن دسته 

پايان  اند، بيفزا، ستايش بى ا عزت دادهاز حجاج و معتمرين كه با حج و عمره خود، اين بيت ر
و شايسته جالل و عظمت او است، ستايش خداوند را كه  خداوند را آنگونه كه او سزاوار است،

به خانه خود رساندى و مرا شايسته زيارت خانه خود دانسته است. خدا را در هر حال سپاس 
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گويم، پروردگارا! تو براى زيارت خانه خود دعوت كردى و من اين دعوت تو را اجابت  مى
ا و مرا از هر حيث اصالح بگردان، معبودى نمودم، پروردگارا! از من بپذير، از من درگذر بفرم

 .»سواى تو وجود ندارد

اضطباع برهنه نمودن شانه راست و انداختن دو (بعد در حالى كه اضطباع نموده، 
همراه با طهارت بسوى مطاف حركت كند، حجراسود ) گوشه چادر احرام روى شانه چپ

تن و دست زدن ممكن نباشد به رفته و آنرا بوسه زند يا با دست لمس كند، اگر بوسه گرف
اشاره بسوى آن اكتفا كند، بعد با مواجه و روبرو شدن با حجر اسود، ايستاده با گفتن اين 

َّةَ «كلمات  َُ َ ًَ س �ّقىَي ََ َك  ََ َِ ظ فَيً  بَ ََ ََ  
ََ
تَيبَ َُ ضًقي بَ ََ

ُظ تَ ََ  ََ َ �سالُّ ّ  الَضَمينًي بَ َِ ُظ َل  َ � ََ  َّ  ت �
 َ َُ  ََ َ  نََب،ّ خانه كعبه  اى كه نيت طواف كرده و بعد طواف را عمال شروع كند به گونه »ّم

اگر طواف، طواف قدوم است. در سه شوط اول آن رمل كند، در طرف چپ او قرار گيرد، 
حال انجام طواف به كثرت خدا را ياد كرده، دعا كند و درود بفرستد، وقتى به موازات 

دست استالم كند و هر شوطش را با اين دعا به پايان رسد، آن را با  ركن يمانى مى

َّ «برساند.  َّي �َا � َِ قَََي َع ََ ًََة  ََ َة َد َِ َل
ظ
َ� �َ ََ ًََة  ََ �ظ،َي َد ُل � َِ ّلََي نتَََي  َّ بعد شوط  »�سالُّ ّ  

شروع شوط چهارم رمل را ترك  سوم را به ترتيبى كه بيان گرديد، انجام دهد، با دوم و
شوط بعدى را با آرامش و آهستگى راه برود، پس از اتمام طواف نزد ملتزم  كند و چهار

آمده با خشوع و گريه دعا كند، سپس به مقام ابراهيم رفته و پشت مقام ابراهيم دو ركعت 
نماز واجب طواف را بخواند، بهتر است كه در ركعت اول، سوره كافرون و در ركعت 

خواندن دو ركعت واجب طواف، به محل زمزم  دوم، سوره اخالص خوانده شود، بعد از
 رفته در حالى كه رو به قبله شود، آب زمزم بنوشد تا سير شود.

�سالُّ ّ  الَّ  «به هنگام نوشيدن زمزم هر دعائى را كه خواسته باشد، بگويد، اگر اين دعاء 
يً  َن ظ ُيّ َد� َِ َََد ي  ًِ ََ�َم قًي  َّزظ ََ ي 

ًِ ًمي نَيفَ
ََ َعالظ ُ س

َ
أ مظ

َ
 را گويد بهتر است. »    

تندرستى از هر  صحت و ترجمه: پروردگارا! من از تو علم مفيد، روزى وسيع و
خواستارم، بعد به محل حجر اسود رفته آن را بوسه زند يا دست روى آن  بيمارى را
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 ِِنّ ﴿بگذارد و بعد از باب صفا بسوى محل سعى برود و به هنگام شروع سعى اين آيه را 
ۡ ٱوَ  لّصَفاٱ ٓ  ِمن َوةَ َمرۡ ل ِ ٱ �ِرِ َشَعا رسد، باالى آن  بخواند وقتى نزد صفا مى .]158: ة[البقر ﴾...َّ

ََ ُ «اكبر گويد: و اين دعا را بخواند:  برود و رو به بيت نموده دو بار اللّه ََدظ  ُ َّ َ الَّال �
َ
َال الََ

 َ ََ َُ ََُمَو  َمظ
ظ
ُ� ُ

َ
َ ََ  َُ ُ �سُمالظ

َ
َ ُ

َ
َ ََ � َ

ََ ََ ُ َال  ََعظ  ََ ََ ََ   ُ ََ ََدظ  ُ َّ َ الَّال �
َ
َ َال الََ ٌِ ض ََ ُيّ َشظ   قَ

 ُ ََ ََدظ َز�َا  دظ
َ
َََمَزَم �َ  ُ ََ َ َ�ىظ َُ نَ بعد خير دنيا و آخرت را از خداوند خواستار شود،  »ََ

سپس در حالى كه اراده مروه را كرده باشد، از باالى صفا پائين بيايد، دعا گويان به 
امه داده به طرف مروه رود، به محض وارد شدن در بطن وادى جائى كه اكنون اش اد سعى

هاى سبز رنگ مشخص شده است، سرعتش را تندتر كند تا به ستون  با ستونها و المپ
سبز رنگ برسد، سرعتش را قطع نموده، در حالت عادى به سعيش ادامه دهد، دعا، ذكر و 

هَ إالَّ ه برسد، باالى آن رود تكبير و تهليل درود را در ادامه سعى ترك نكند تابه مرو (الَ إلَ

اى كه باالى صفا عمل كرده بود، عمل كند، از مروه پائين بيايد، به  گويد، بگونه اهللاّ)

تر برود، بعد از  سعيش بطرف بطن وادى ادامه دهد، مسافت بطن را، در بطن وادى سريع

هَ () تهليل كربأ اهللاّن رود، تكبير (خروج از بطن وادى برود تا به صفا برسد، باالى آ الَ إلَ

و دعا گويد، بعد به قصد رفتن بسوى مروه از صفا پائين بيايد، باالى صفا، مانند  )إالَّ اهللاّ

دفعه اول عمل كند، باين ترتيب هفت شوط با هشت وقفه (چهار روى صفا و چهار روى 
از احرام بيرون آيد و با انجام اين  مروه) انجام دهد، اگر معتمر است، موها را كوتاه نموده

چنين اگر متمتع به حج و عمره است و حاجى رسد. هم اش به پايان مى ال، عمرهاعم
آيد يعنى همواره در  جانور شكر را با خود همراه برده است، از حالت احرام بيرون نمى

د، آنگاه دهم انجام گير حالت احرام است تا اينكه وقوف عرفه، رمى جمره عقبه در روز
تواند حجش را فسخ نموده و آن را  آيد، اگر خود را حالل نكند مى از احرام بيرون مى

 تبديل به عمره كند و بعد حالل شود.
وقتى روز ترويه، هشتم ذيحجه فرا رسد، همانطور كه براى عمره احرام بسته بود براى 
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اره در حالت احرام حج محرم شود (اگر نيت تمتع را كرده است) اما مفرد و قران همو
زند، لبيك گويان به  مانند. بعد از محرم شدن در اين روز وقتى آفتاب كمى باال مى باقى مى

طرف منى حركت كند، باقيمانده بخش روز هشتم و شب نهم بايد در منى سپرى شود. 
پنج نماز در منى خوانده شود، بعد از طلوع خورشيد در روز نهم (روز عرفه) در منى 

رفه حركت كند. قصد ورود به نمره را نموده لبيك گويان و تكبير گويان از مسير بسوى ع
ضب (در صورت امكان) خود را به عرفه برساند. تا زوال آفتاب در عرفه توقف كند. بعد 

توقف نموده  صاز زوال غسل نموده، بهتر است كه در مسجد نمره جائى كه رسول اللّه
ه با امام در وقت نماز ظهر، نماز ظهر و عصر را بصورت و نماز خوانده است، بيايد همرا

جمع تقديم و شكسته (يعنى هر كدام را دو ركعت) بخواند، بعد از پايان نماز به موقف 
بروند. (و جايز است در هر گوشه عرفات كه برايش مقدور باشد) وقوف  صرسول للّه

فَي«فرمايد:  مى صكند، رسول اكرم َِ َََع ُت ميُمََي  ِظ َْ ََ ٌَ َْ من در اين نقطه « »ُت ُكلَ ي َزوظ

اگر برايش مقدور باشد وقوف  (مسلم).. »عرفات موقف است  وقوف كردم اما تمام محدوده
بوده بهتر است.  صكه موقف رسول اكرم هاى بزرگ جبل رحمت در نزديكى صخره

روب وقوف در حالت سوارى، پياده و نشسته جايز است، با ذكر، دعا، نياش و تضرع تا غ
آفتاب و فرا رسيدن لحظاتى از شب، وقوفش را ادامه دهد، بعد لبيك گويان راهى مزدلفه 

رسد قبل از پياده كردن وسايل همراه، نماز مغرب را بخواند بعد  شود. وقتى به مزدلفه مى
را بخواند، تا طلوع فجر در مزدلفه توقف  ءوسايل همراه را پياده كند، سپس نماز عشا

دعا و ذكر،  لوع فجر نماز فجر را خوانده جهت وقوف به مشعر برود، باكند، بعد از ط
 صنيايش وقوف را انجام دهد، تمام محدوده مزدلفه محل وقوف است. رسول خدا

ٌَ «فرمايد:  مى َْ ُة ُكلَ ي َزوظ َِ ََ ُززظَد ََ ُت ميُمََي  ِظ َْ كردم و مزدلفه تمام   من در اين نقطه وقوف« »ََ

طلوع آفتاب هفت عدد از بعد از روشن شدن و پيش (مسلم).  .»اش موقف است محدوده
رسد،  سنگ ريزه براى زدن جمره عقبه بر داشته راهى منى شود، وقتى به وادى محسر مى

شود، مستقيما خود را به جمره عقبه برساند،  با سرعت از آنجا رد شود، وقتى وارد منى مى
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 گويد، »اهللاُّ أكرب«را بلند كرده  هفت سنگريزه به آن بزند، موقع زدن آن دست راست

َََذ�ظىًي «عالوه بر اللّه أكبر، اين كلمات را:   �ًّ ُكو َظ ،ًي ّن ِظ َََم  �ًّ َظ ُ ِظ ي ّن ِّ الظُه َد َِ �سالُّ ّ  �جظ
�ًّ و ُِ ْظ گويد بهتر است. بعد از رمى جمره عقبه اگر هدى (دم شكر يا قربانى) همراه  »ّن

به ذبح كند و اگر برايش مقدور نباشد ديگرى را براى  خواهد ذبح كند، اقدام دارد يا مى
فرمايد:  مى صتواند در تمام محدوده منى ذبح كند، رسول اكرم ذبح نيابت دهد، مى

ِظُت « َ ََ  ٌِ ََ وَنَ�َ ُكلَ ي َنَظَك من در اين نقطه نحر كردم و در تمام محدوده (منى) نحر « »َميُمََي 
انجام اين  سپس حلق يا قصر كند، البته حلق بهتر است. با. (ابوداود) .»است  و ذبح بال مانع

اعمال تحلل اصغر را بدست آورده است. از محرمات احرام جز مجامعت هيچ چيز 

ةَ «فرمايد:  مى صديگرى بر وى حرام نمانده است. رسول اكرم َِ ُم ظ َجظ َُ َد
َ
   َ َّ الََذ� 

ُ ُيل َشظ 
َ
ََ َدّل َ َِ َيَق َََدالَ َقىََة  َِ

ظ
 �َََّي َ  �َ

ّ
هرگاه جمره عقبه را زديد و حلق «(مسلم).  »   الَال

تواند سرشرا  مى. »كرديد، بجز همخوابى هر چيز ديگر (از محرمات احرام) برايش حالل است
بپوشد، لباس دوخته بر تن كند، بعد اگر ممكن باشد به مكه رفته طواف افاضه كه از 

ارد مسجد حرام شود، مانند طواف قدوم، البته اركان حج است، را بجا آورد، با طهارت و
بدون اضطباع و رمل، بيت را طواف كند، در پايان طواف، در مقابل مقام ابراهيم يا هر 
جائى ديگر از مسجد حرام، دو ركعت نماز طواف را بخواند، اگر مفرد يا قارن است و 

ن سعى برايش كفايت است، هما ى ميان صفا و مروه را انجام دادهبعد از طواف قدوم سع
اگر حاج تمتع است، بعد از دو ركعت طواف به محل سعى رفته، سعى ميان صفا  كند، مى

اى كه قبال بيان گرديد، بجا آورد، وقتى از سعى فارغ شود بطور كامل  و مروه را بگونه
آيد. هيچ چيزى از محرمات احرام، برايش،  شود، يعنى از حالت احرام بيرون مى حالل مى

تواند، انجام دهد،  ماند، كليه اعمالى كه بخاطر احرام برايش ممنوع بودند، را مى م نمىحرا
سپرى كند، بعد از زوال آفتاب،  »منى«در همين روز به منى برگردد و شب يازدهم را در 

ها رفته، نخست جمره  است به طرف جمره »تشريق«روز يازدهم ذيحجه كه نخستين روز 
خيف است. با هفت سنگريزه، يكى بعد از ديگرى رمى كند و  اولى را كه نزديك مسجد
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ربَ «با زدن هر سنگريزه  كْ اى خود را كنار  ها در گوشه گويد، بعد از زدن سنگ ريزه »اهللاّ أَ

كشد، رو به قبله دعا كند، بعد به طرف جمره وسطى رفته و مانند جمره اول آن را رمى 
دعا كند، سپس به طرف جمره عقبه برود، اى كنار كشيده،  كند، بعد خود را در گوشه

گويد و در خاتمه براى دعا  »اهللاّ أَكرب«هفت سنگريزه به آن بزند، با هر زدن سنگريزه 

ه به چادرها زدن اين جمره دعا نكرده است، بلك بعد از صتوقف نكند، زيرا رسول اكرم
ته، هر سه جمره را ها رف برگردد، روز بعد، دوازدهم، بعد از زوال خورشيد به طرف جمره

تواند، در همين روز بعد از زدن  مانند، روز قبل بزند، بعد اگر عجله و شتابى دارد مى
سپرى كرده، روز  »منى«ها به مكه رود، اگر شتاب ندارد، شب سيزدهم را نيز در  جمره

هرگاه قصد رفتن به  سيزدهم بعد از زوال خورشيد شياطين را سنگ زده عازم مكه شود،
ند، يك طواف به عنوان وداع نموده، دو ركعت طواف را خوانده به موطن خود وطن ك

َُ «برگردد، و موقع برگشتن اين دعاء را بخواند:  ُ �سُمالظ
َ
َ ُ

َ
َ ََ � َ

ََ ََ ُ َال  ََدظ  ُ َّ َ الَّال �
َ
َال الََ
 ََ  ُ َّ َ الَّال �

َ
َ َال الََ ٌِ ض ََ َ ُيّ َشظ   قَ ََ َُ ََُمَو  َمظ

ظ
ُ� ُ

َ
َ ُ  َََمَزَم ََ ََ َ َ�ىظ َُ نَ ََ  ُ ََ ََعظ  ََ ََ ََ   ُ ََ دظ

 ُ ََ ََدظ َز�َا  دظ
َ
َ�«. 

 صزيارت مسجد النبى و سالم بر پيامبر:  فصل سيزدهم
 : اين فصل مشتمل بر سه ماده است

 :فضايل مدينه و اهل مدينه و مسجد نبوى:  ماده اول
ست، همانطور ، محل هجرت و محل نزول وحى اصمدينه منوره، حرم رسول اللّه

مكه مكرمه را حرم قرار داده است، رسول اللّه مدينه منوره را نيز  كه حضرت ابراهيم 

ُم َني «فرمايد:  مى صحرم گردانيده است. رسول اكرم ِّ َد
ُ
   َِّ ََ َم َنّكَة  ِّ �َم،َ  َد َِ َّ الَبظ �سالُّ ّ  الَ

َ َالبَََ،ظَ ي است من نيز         م مكه مكرمه را حرم قرار دادهاهيپروردگارا! همانا ابر«(مسلم).   »َِ�ظ

فرمايد: مدينه  و مى »دهم محدوده (ميان دو كوه يا دو ميدان سنگ الخ) مدينه را حرم قرار مى
از عاير تا ثور حرم است، هر كس در آن بدعتى را رواج دهد يا شخص بدعتى را پناه 
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باد، هيچ فديه يا طاعتى از وى دهد، لعنت و نفرين خدا، فرشتگان و تمام مردم بروى 
شود، كاالى پيدا شده در  شود، شكار آن رانده نمى پذيرفته نخواهد شد، گياه آن كنده نمى

شود، مگر بمنظور حفاظت و نگهدارى، شايسته نيست كه فردى در آن  آن، برداشته نمى
ف براى عل بمنظور قتال حمل سالح كند، درخت آن نبايد قطع گردد، مگر آنكه كسى

َ «روايت است:  از عدى بن زيد ).مسلم( دادن شترهايش چنين كند. َّ َُّموُل �  َِ  َد
ََمُل 

ظ
َُ بََه �ْ ي ََ ُ َُ الَّال َني � َح ِظ َال ُ� ََ   ُ ُِ َِ َُ َد ظىَ ُْ � َال  ًَ � َِ

� بَ ًَ � َِ
ضَََة بَ ََ َم

ظ  »ُيّ نَيَد،َة  َنَ  �س
روز با سير وسط) هر گوشه مدينه   به فاصله يك بريد (مسافت يك صرسول اكرم«(ابوداود). 

و  .»شود مگر بمنظور تعليف شترها را، محفوظ گردانيده است، كه درخت آن قطع نمى

ََِمي«فرمايد:  مى  ُجكظ
َ
َّ،ُة الَل

ظ
ُز �ُ َّ

ظ
ضَََة َكَمي تَأ ََ َم

ظ  �س
َ
ُز الَل َّ

ظ
ََ َلَأ ضَمي َِ � 

َّ
همانا «(متفق عليه).  »الَ

َ «فرمايد:  مي و .»مانطور كه مار به سوراخشآورد ه ايمان به مدينه روى مى ََ  ٌَ َد
َ
  ُ َِ ُظ َال ضَ

َق،َيَنةَ 
ظ
َم �َ � ضَوظ ًَ َظ َدَ ،

َ
ي   ًِ ، َِ ُ َد

َ
ََ�َََ ي َي،َُموَت الَّال ُكَظُت َ

ظ
هر كس در برابر «(مسلم).  »َ

و  هاى مدينه صبر كند، و در آنجا وفات كند روز قيامت من (پيامبر) شفيع ناماليمات و سختى
 .»گواه او خواهم بود

َُ سََم ظ َنيَت بََ ي«فرمايد:  و مى  َ دظ
َ
 فَإَّ   

لظ َِ ِظ ضَََة فَالظ،َ ََ َم
ظ َظ َ�ُموَت بَيس

َ
ُُ ظ   َُ َنَظ تََطي  »َنَ  �مظ

تواند در مدينه بميرد، چنين كند، هر كس در مدينه بميرد، روز قيامت  هر كس مى«(ابن ماجه). 

ُ  «فرمايد:  و مى. »من به نفع او گواهى خواهم داد َُ �ََظ ََ َِ َقَظَ  َلىَ ََ ي  َك
ظ
ضََُة َنَ ََ َم

ظ الَّ�َمي �س
،ىَُ ي و ، »كند مدينه مانند كوره آهنگر است، خالص را از ناخالص جدا مى«(متفق عليه).  »ََ

ىَةً «فرمايد:  مى َظ َّ  ٌَ َد
َ
ُ�َ ي   ََ ََ َال ضَ الَُمو ِظ ٌ سَُ  ظ سَوظ َننُو� َ� ِظ ضََُة َل ََ َم

ظ ُ َي،َ ي  �س َّ َل � ََ بظ
َ
َ�َظَ ي الَّال  

َم  � ضَوظ ًَ َظ َدَ ،
َ
ي   ًِ ، َِ ُ َد

َ
َمي َالّال ُكَظُت َ ََ َََج ظ ََ�َََ ي 

ظ
َ َ ََ  ٌَ َد

َ
َال ضَ ظىُُت   ََ ٌ َنَظُه  ِظ َن ظ ُمَو َل

َق،َيَنةَ 
ظ
ه را مدينه براى مردم بهتر است از هر جاى ديگر، اى كاش مردم اين نكت«(مسلم).  »�َ

ميلى شهر مدينه را ترك كند، خداوند بهترى را جايگزين او  دانستند، هر كس بدليل بى مى
هاى مدينه صبر كرده (مدينه را رها نكند) روز  كند، هر كس در برابر ناماليمات و سختى مى

 .»قيامت من شفيع يا گواه او خواهم بود



 457  هارم: عباداتباب چ

 

  :فضيلت اهل مدينه
كنندگان مسجد او و ساكنان شهر وى تعمير  صساكنان مدينه، همسايگان رسول اكرم

هاى مدينه هستند، هرگاه آنان  باشند، آنان نگهبانان حرم رسول اللّه و پاسداران چراگاه مى
ديده عزت، احترام، شرف و  انسانهاى صالح و نيكو باشند، با راه مستقيم را پيموده و

از  صرسول اللّهگردد،  شوند محبت و دوستى آنان بر مردم الزم مى ارزش نگريسته مى

َل «فرمايد:  است. مى ساندن به مردم مدينه، هشدار دادههرگونه آزار و اذيت ر مظ
َ
  َُ ، َُ َال ضَ

ظَمي َ  َِ �س ُح 
ظَمالظ ُُ �س َُ َكَمي َ�َظَمي ٌَ الَّال ��ظَمي َد

َ
ضَََة   ََ َم

ظ هر كس با مردم مدينه از در «(بخاري).  »�س
 .»گردد رود كه نمك در آب ذوب مى ز بين مىگردد و ا مكر و حيله وارد شود، چنان ذوب مى

بخاطر محبت و اكرامى كه براى مردم مدينه قايل بود، در حق آنان دعاى  صرسول اكرم

َم ظ «فرمايد:  خير و بركت نموده مى َّ ُن ََ يَعَ  ظ  ََ  َِ َليَّكظ سَُ  ظ  ََ ،َيسََ  ظ 
َِ َنكظ  »�سالُّ ّ  بَيَّكظ سَُ  ظ 

در حق  صرسول اكرم ،»كيل و وزن آنان خير و بركت پيدا بفرما پروردگارا! در«(بخاري). 

ضََُة «فرمايد:  اهل مدينه از تمام امت را توصيه به خير و خوبى كرده است. مى ََ َم
ظ �س

َن ظ  ََ  َ َِ َكىَيََ
ظ
تَََىُو� �َ َّ َني �جظ � َِ ُزو� َج َِ

ُظ َظ ضُ
َ
  َِ ّن

ُ
  َ ََ   ِ َ َد َِ ّظ

َ
َ  َف �َ َِ َزحظ ََ  ٌَِ  ُزَ يَج

َق،يَنةَ 
ظ
َم �َ � ضَوظ ًَ َََدَ ،ظ ي  ًِ ،ظ َِ ُ َد

َ
َمُ  ظ ُكَظُت َ َِ مدينه محل هجرت من است، من « ).طبرانى( »َد
شوم و از مدينه، دوباره زنده خواهم شد، براى امت من شايسته است كه حق  در مدينه دفن مى

اند، هر  يره نشدههمسايگان من (مردم مدينه) را رعايت كنند، مادام كه آنان مرتكب گناهان كب
 .»كس حق مردم مدينه را رعايت كند، روز قيامت من گواه و شفيع او خواهم بود

  :فضيلت مسجد نبوى

و يا بصراحت سخن  ةًمسجد النبى، يكى از سه مسجدى است كه قرآن درباره آن اشار

بۡ ﴿گفته است.  ِيٓ ٱ نَ َ�ٰ ِن َّ  َ�ۡ
َ
ِ بَِعبۡ  ىٰ أ ۡ  ۦِده ۡ ٱ ّمِنَ  ٗ� ََ َۡ ل ۡ ٱ َِِ�  َرامِ �َۡ ٱ ِجدِ َم َۡ ل  ٱ ِجدِ َم

َ
 َصاقۡ ۡ�

ِيٱ هنگام از مسجد   اش را شب پاك است آن خدائى كه بنده« .]1[اإلسراء:  ﴾ۥَ�ن َحوۡ  ََاَر�ۡ َ�ٰ  َّ
 .»ايم برد حرام به مسجد اقصى، آن مسجدى كه اطرافش را مبارك گردانيده

اسم تفضيل قاصى بروشنى به مسجد نبوى اشاره دارد، چرا كه اقصى  »أقصى« لفظ
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كند، دورترين مسجد از وى مسجد نبوى است.  است، و كسى كه در مكه زندگى مى
مسجد اقصى همان مسجد بيت المقدس است. روى اين اصل ذكر مسجد نبوى بصورت 
اشاره در ضمن ذكر دو مسجد (حرام و اقصى) موجود است. چرا كه مسجد نبوى در 

باره فضيلت آن در صه بود. رسول اكرمزمان نزول آيه كريمه هنوز ساخته نشد

�َمَ «فرمايد:  مى َِ َ
ظ
ُ� ََ َِ َظ ظَم  �س

ّ
ة  َي،َمي َمَو�ُ  الال

َِ ََ  ََ
ظ
َ
َ
فظَحُل َن ظ  

َ
  � َِ ٌ َم ََ َِ َظ ٌة َف َز َِ ََ

ة  
َِ ََ � بََميَََة  َِ ٌ َم ََ َِ َظ ة  َف َز

َِ ََ فظَحُل َن ظ 
َ
�َم   َِ َ

ظ
ُ� ََ َِ َظ ظَم ٌة َف �س َِ ََ   كي«(مسلم).  »ََ

نماز در مسجد من بيش از هزار نماز در غير آن ارزش دارد، بجز مسجد حرام كه يك نماز در 
 .»آن بيش از صد هزار نماز در غير آن ارزش دارد

مسجد النبى را از سه مسجدى قرار داده كه شد رحال و سفر بقصد  صرسول اكرم

ِّ «و عبادت در آنها جايز است و فرمود:   زيارت َل �س ََ ُ  ش
َ
ه ال ََ يَج ََ ََُة َز َِ َُ 

َ
 الل

ّ
َديُل الال

قظَ  
َ ظ
َ� َُ َِ َظ ظَم �س ََ  َ� َِ ٌ َم ََ َِ َظ َز ََ �ُمَ  َِ َ

ظ
ُ� َُ َِ َظ ظَم بار سفر بسته نشود، بجز « (متفق عليه). »�س

دليل اختصاص مسجد النبى براى  .»الحرام، مسجد من و مسجد اقصى به سه مسجد، مسجد
است كه درباره آن  صروضه اطهر رسول اكرماين مزيت در برابر ساير مساجد، وجود 

ََّةَ «فرمايد:  مى
ظ
ْ� َِ �َي َّ  

َظَضٌة َن ظ َّ  ٌَ َِ َنَظ ََ  َِ
َ بَىظ َِ�ظ ميان خانه و منبر «(متفق عليه).  »َني 

 «فرمايد:  و مى. »هاى بهشت است من باغى از باغ
َ
ِةً ال ََ  َ َِ�ظ َل ّظ

َ
ى   ََ َِ َظ َِ َز  �ّ ََ َن ظ 

ةٌ  َِ ََ وتُُه  ُِ ََ  َق ي َِ �َ ٌة َنَ  �َّ َِ لَ ََ �َا  َِ َِ
ظ
َلِ�َ ٌة َنَ  �َ ََ  َّ َّي  بَِ�َ ٌة َنَ  �

ُ هر كس چهل « »ُكَتىَتظ ََ
نماز (بدون وقفه، پشت سرهم) در اين مسجد بخواند، از آتش دوزخ، عذاب و از نفاق بدور 

مسلم را  گويد: راويان اين حديث شرايط راويان بخارى و احمد منذرى مى(. »خواهد ماند
 ).دارند

بنابراين زيارت مسجد النبى بمنظور بجا آوردن نماز در آن از جمله اعمال خير و 
شود و در  نيكى است كه مسلمان در تأمين نيازهاى خود بوسيله آن به خدايش متوسل مى

 گردد. بدست آوردن خشنودى حضرت حق موفق مى
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 :صبه رسول خدا  زيارت مسجد النبى و سالم و درود گفتن:  ماده دوم
ها است، براى صحت شرعى آن مانند ساير  زيارت مسجد النبى از جمله عبادت

عبادات، نياز به نيت دارد، زيرا صحت شرعى و ثواب اعمال به نيت بستگى دارد، پس 
لى اللّه را نيت كرده و به امسجد آنحضرت و نماز در آن، تقرب مسلمان براى زيارت 

خواهد وارد  راه طاعت و محبت به آنجا برود. وقتى مىقصد نزديك شدن با خدا از 
در حالت طهارت و با وضو نخست پاى راستش را داخل مسجد گذارد  مسجد شود،

َّ   ت«همانطور كه براى داخل شدن در تمام مساجد، سنت است اين دعا را بخواند:  �
َ �سالُّ  ّ  َّ َل � َُّموظ  َ ََ ُم  َِ َّ �س ََ ُة  َِ ُّ �س ََ  ََ ََت ُظ َّ بظو�َا 

َ
ََ�يظتَحظ َلظ    ََ َ� ُذنُو

ِظ َِ
ْظ بعد اگر  .»�

ممكن باشد، نزديك روضه اطهر رفته دو ركعت نماز بخواند، در صورت ازدحام و عدم 
بخواند، بعد  تواند، دو ركعت نماز را امكان به محل مورد نظر در هر گوشه مسجد مى

ضه و پشت به قبله نموده، چنين به رسول نزديك حجره، (روضه اطهر) رفته، رو به رو

ُم «سالم گويد:  صاللّه َِ َّ َ �س َّ � ّ َّ
ََ ضي نَ ُم َعالَ،ظ َِ َّ َ �س َ َّ َُّموَل � ََ ضَي  ُم َعالَ،ظ َِ َّ �س

دظ َ 
َ
َلِءتُُه   ََ  َّ َُة � ُظ َّ ََ ل  َّ

َّ َ ي � �ل
َ
َ ََ ُِم َعالَ،ظ َّ َ �س َّ � َِ

َ َلالظ ِظ ََ ضَي َل َ َعالَ،ظ َل � 
ّ
َ الَال

َ
 الََ

ّ
َظ ال

َ
  َُ

َََجي ّنَة 
ُ
َت �َ كظ َُ نَ ََ َنينََةَ 

َ
ّدضظَت �َ

َ
 ََ َِّميَََةَ  َت �س ْظ َظ بَالّ َ قَ َ ََ َُّمو ََ  ِّ � َُ ََ َ�ىظ نّ

َ
َ َُ  َ دظ

َ
َمَّت ََ 

 �ّ ََ ِّ َج يَد ََ  َّ َد ّ�ي َِ � ّّ ََُذ  ََ زظَ�َج
َ
 ََ  ََ َ َ نس ََ ََ  ََ َل َعالَ،ظ �� ً ِظ َال،ظًمي َكَ  َظ َ َََمالَّ  ش  ََ بعد  .»تَ

ََ «با اين الفاظ سالم گويد:  اندكى به طرف راست رفته به حضرت ابوبكر ُم َعالَ،ظ َِ َّ �س
َل  َُّموظ  ّ َ ََ بيبُِ�سَُضِ 

َ
َِ  ضَي   يَدَىَه  ََ ََ  َّ َل  � َّ َجَز�َك � ْي

ظ
َ� َّ َُّموَل � ّنَة 

ُ
ً�  َ� ظ   ِظ  .»َل

ََ ضي «سالم گويد:  به طرف راست رفته به حضرت عمربعد كمى  ُم َعالَ،ظ َِ َّ �س
َل  ءتُُه َجَز�َك � َِ َل ََ  َّ َُة � ُظ َّ ََ  ََ َ ُّ �َِي َِ َّ ُ�َم َُّموَل � ّنَة 

ُ
ً�  َ� ظ   ِظ  .»َل

اگر با اين زيارت توسل به اللّه را در نظر دارد، اندكى از روضه اطهر  بعد بر گردد،
 به قبله دعاء كند و آنچه كه ميل دارد از خداوند بخواهد. ، روفاصله گرفته

كه مسافرت كند يا در  پذيرد، اختيار دارد با اين اعمال زيارت مسجد نبوى پايان مى
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مدينه بماند، مقيم شدن در مدينه بخاطر خواندن نماز در مسجد النبى بهتر است، زيرا در 
 بخوانند. روايات تاكيد شده كه چهل نماز را در آنجا

  :هاى مقدس در مدينه منوره زيارت مكان:  ماده سوم
وقتى خداوند بر مسلمان احسان نموده توفيق زيارت مسجد نبوى و وقوف بر روضه 
اطهر را باو عنايت كرده است مستحسن است كه بعد از فراغ از زيارت مسجد نبوى 

قبا را زيارت كرده و در  مسجد صور اداء نماز به مسجد قبا برود، زيرا رسول اكرممنظب
اند. رسول  بعد از وى نيز چنين كرده صآنجا نماز خوانده است. اصحاب رسول اللّه

َِ «فرمايد:  مى صاللّه
جظ
َ
ُ َكأ

َ
َ ََ ًَِة َن ََ ّ� َي،َه  َُ ىَي   فَ ُْ  ََ َِ َظ َ  َز

َ
   ُُّ َِ بَىظتََه   َِ َن ظ َقَطّ 

ة   َِ فقط به منظور نماز) به مسجد قبا رود، و  سپس (هر كس در خانه خود وضوء كند، « »ُ�مظ
در حالت سوارى و پياده به  صرسول اكرم .»كند نماز خواند ثواب يك عمره را كسب مى

خواند، قبور شهداء احد را زيارت  رفت و دو ركعت نماز در آنجا مى مسجد قبا مى
ند، كوهى كه شو كرد، با زيارت شهداء احد، زوار موفق به رويت كوه احد نيز مى مى

ىلهُ «گويد:  درباره آن مى صرسول اللّه َ
ُ
َ ََ ىلََي  َُ َجىٌَل ُبَ ُد

ُ
احد كوهى است كه با ما « » 

ٌَ َجىٌَل َن ظ َجىَيَل «فرمايد:  و مى(متفق عليه).  »محبت دارد و ما نيز آن را دوست داريم ُد
ُ
 

َّةَ  َ
ظ
راه با ابوبكر الصديق هم صروزى رسول اكرم. »احد كوهى از كوهاى بهشت است« »�ْ

َُ «و عمر فاروق باالى كوه احد بودند، احد به لرزه در آمد، رسول اللّه فرمود:  ُد
ُ
ُُ ظ   �مظ

َِجظ - َلُه بَ َلُه َاَ َُ
َ
ََ  -َالهَ   � ََ َََدَ ،  ٌِ ض َّ ََ ََ   َّ

ََ الَّال نَ ََ َعالَ،ظ ام باش اى آر«(بخاري).  »فَالَىظ

َُ «: طبرانى با اين الفاظ(. »شهيد قرار دارند، يك صديق و يك احد، بر روى تو يك نبى ُد
ُ
 

َّةَ  َ
ظ
ْ� ََ ّظن ٌ  َن ظ  َ  »ُّمظ

اهالى بقيع را  صهاى زيارتى است، زيرا رسول اكرم مقبره بقيع نيز از جمله مكان
زيارت نموده و بر آنان سالم گفته است. هزاران تن از صحابه و تابعين و بندگان خاص 

رند. در حديث صحيح آمده است كه رسول اللّه مقبره بقيع را خدا در بطن بقيع قرار دا
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كند، با اين الفاظ به اهل بقيع  زيارت كرده است. كسى كه گورستان بقيع را زيارت مى

َظ «سالم گويد:  َِنّي الَ ََ  
ََ �ظتُ ظ َميبَُقو

َ
َالَمَ�   َظ ظُم ََ�س َنَََ�  ُممظ

ظ َّ َنَ  �س ضَي
ُّ َل � مظ

َ
ُُ ظ   َُِم َعالَ،ظ َّ �س

�  ُ ُُ ََ ََ َي  ََ  َ َّ ُل �
َ
أ مظ

َ
  َ َ� َِ َل

ظ
تَأ َظ ظُم �س ََ َّي  َنَ� َن ََ تَقظ َظ ُم

ظ ُ �س َّ ِظَدُ  � ََ ضَ ََِدُقو َ ُ س َّ يَي،ََة َديَ  � َِ
ظ
َ

َِمُ  جظ
َ
ََي   نظ َِ

ظ َ� 
َ
َِضّيُم ظ �سالُّ ّ  ال ََ َي 

َظ َُ ّظ  ََ سَُ  ظ  ََ َي  ََ ِظ َِ
ْظ ة �سالُّ ّ  � َِ َََل � ََ نظ،ي  ُل َتَّي َِ � ِظ  َق

َ
ََال  ظ 

ُم ظ  ََ ِظ سالم بر شما مؤمنان و مسلمانان كه ساكن اين ديار هستيد، شما جلوتر از ما رفتيد و « »َِ
انشاءاللّه به شما خواهيم پيوست، خداوند بر كسانى كه پيش كسوت هستند، از ما و شما رحم 

تى را براى شما و براى خود آيند. صحت و سالم كند و هم چنين بر آنانى كه بعد از ما و شما مى
دارم. پروردگارا! ما را و آنان را مورد مغفرت و مرحمت  در دنيا و آخرت، از خداوند مسئلت مى

 .»قرار ده. پروردگارا! ما را از پاداش آنان محروم نگردان و بعد از آنان ما را دچار فتنه نگردان

 قربانى و عقيقه:  فصل چهاردهم
 : ده استاين فصل مشتمل بر دو ما

 قربانى :  ماده اول
  :تعريف قربانى -1

شود، قربانى  لى اللّه ذبح مىاوز عيد به نيت حصول ثواب و تقرب به حيوانى كه ر
 گويند. مى

  :حكم قربانى -2
قربانى بر هر خانواده مسلمان كه توان آن را داشته باشد واجب است. خداوند 

ََِّك  فََصّلِ ﴿ايد: فرم مى . »براى پرودگارت نماز بخوان و ذبح كن«. ]2[الكوثر:  ﴾٢ رۡ ۡ�َ ٱوَ  لَِر

َظ «فرمايد:  مى صاكرم  رسول ُِ َة فَالظ،َ َِ ُّ ىظَل �س َْ ََ َذبََح  هر كس پيش «(متفق عليه).  »َن ظ َن

گويد:  ابى ايوب انصارى مى. »كند، ذبحش اعتبارى ندارد، بايد آن را اعاده كند  از نماز عيد ذبح

ُِّجُل َكاَن « ّ �س َّ
َّ � ََ َل بَىظَتهَ  َِ َ� ظ مظ

َ
َ� ظ   ََ يَة َ�َظُه  َّ در «(ترمذي وصححه).  »ضَُحّح بَيس

 .»كرد اش يك گوسفند قربانى مى شخص از طرف خود و خانواده صزمان رسول اللّه
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  :فضيلت قربانى -3

َّ «فرمايد:  مى صآنحضرت َد
َ
  ًِ َِ َ�َم

َم �َّكظ ِظُ  نَدَم ضَوظ َ  َني َعَمَل � َّ � 
َ
�قََة  الَل َِ َن ظ َم

 َ َّ َم َلََقُ  َنَ  � ُّ � َّ َِ ََ يََّمي 
َِ دظ

َ
 ََ َِفََ ي  َظ َ ََ َنََ ي  ُِ َق،َيَنَة بَُق

ظ
َم �َ َ  ضَوظ

ظ
َِنُّه َلَأ ََ ىظَل  َدم   َْ   َ

ََ بََم
ي ًَ ِظ َِ فََط،ىُو� بََ ي َ� ّظ

َ
َ� َ ََ َظ َ�َقَ  

َ
روز   ترين عمل انسان هبهترين و پسنديد«(ابن ماجه).  » 

ها،  عيد از ديدگاه خداوند، ذبح و ريختن خون قربانى است روز قيامت حيوان ذبح شده با شاخ
شود. (يعنى در برابر همه اينها به شخص پاداش خواهد رسيد)  ها و موهاى خود حاضر مى سم

پس با ذبح شود،  خون قربانى پيش از اينكه بر زمين بريزد مورد قبول حضرت حق واقع مى

در مورد قربانى سؤال شد؟ فرمود:  صاز رسول اللّه. »قربانى خودتان را خوشحال كنيد

�َم، ُ « ُُ ظ الَبِظ َِ،ظ
َ
َُّة   سوال شد، از اين قربانى به ما . »است سنت پدر شما ابراهيم« »ُم

ََةٌ «رسد؟ فرمود:  چه مى ََ ة  َد َِ ِظ ّل َد ُُ
ا در برابر هر تار مو يك ثواب به شم« »بَ

ََةٌ «. سوال شد، پس پشم چى؟ فرمود: »رسد مى ََ وَى َد ُل ة  ّنَ  �س َِ ِظ ّل َد ُُ
در برابر « »بَ

 ).ابن ماجه و ترمذى( .»هر تار پشم نيز يك نيكى يا ثواب به شما خواهد رسيد
  :حكمت و فلسفه قربانى

 فرمايد: شود، مى متعال نزديك مى انسان با ذبح قربانى به خداوند -1

ََِّك  فََصّلِ ﴿ بانى نيز مانند نماز وسيله آيد كه قر از آيه برمى( .]2[الكوثر:  ﴾٢ رۡ ۡ�َ ٱوَ  لَِر

ِ�  َصَ�ِ�  ِِنّ  قنۡل ﴿ . در آيه:اللّه است)  لىاتقرب  َن ن ۡ  َو� َّ َماِ�  يَايَ َو َُ ِ  َو ّ َِ  ِ ُّ  ١ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ََ
پيامبر!) بگو: نماز، قربانى، زندگى و موت (اى «فرمايد:  مى .]163-162[األنعام:  ﴾ۥَ�ن  َ�ِ�َك  َ� 

 .»من براى خشنودى پروردگار جهانيان است كه شريك و همتائى ندارد
اللّه، امام موحدين جهان. كسيكه خداوند وى  زنده نگاهداشتن سنت ابراهيم خليل -2

را حكم كرد تا فرزندش، اسماعيل را ذبح كند ايشان آماده شد، آنگاه خداوند، قوچى را 
فرمايد:  عيل ذبح كرد. خداوند مىآن را بجاى اسما در عوض فرستاد، ابراهيم

ذبح بسيار باارزشى را جايگزين اسماعيل « .]107[الصافات:  ﴾١ َعِظي�ٖ  ٍح بِِذبۡ  هن َ�ٰ َوفََدَۡ ﴿
 .»كرديم



 463  هارم: عباداتباب چ

 

 بذل و بخشش براى اعضاء خانواده و مساكين در روز عيد. -3  
اده است. خداوند ار ده از جانواران در اختيار ما قرسپاس خداوند در برابر آنچه ك -4 

ْ ﴿فرمايد:  مى نوا َۡ  فَ�ن طۡ  َهاِم
َ
ْ َوأ وا ۡ ٱوَ  َقانِعَ لۡ ٱ عِمن عۡ ل ۚ من ّ�َ  ٰ�َ رۡ  لَِك َُ َّ مۡ  َهاَ�ٰ َِ مۡ  لَ�ن َۡ  لََعّل�ن َ ونَ � رن  كن

ََاَل  لَن ٣ َ ٱ َ� َها َّ ُن نو ٓ  َوَ�  �ن ن  ِ�نَوَ�ٰ  ؤنَهادَِما ََا�ن مۡ  َوىٰ ّ�قۡ ٱ َ� از آن « .]37-36[الحج:  ﴾ِمَ�ن
ايم باشد كه  بخوريد و به بينواى غير سائل و سائل بخورانيد. بدينسان آن را برايتان رام گردانيده

رسد بلكه  هايش به خداوند نمى ها] و نيز خون هاى آن [قرباني سپاس گزاريد. [هرگز] گوشت
 .»رسد پرهيزگاريتان به او مى

  :احكام قربانى
ساله از نظر ظاهر  قربانى: گوسفند سفيد يعنى ميش يا يك ساله باشد يا با يك سن -1

برابرى كند. اما بزغاله، گاو و شتر بايد دو دندان باشد كه بزغاله با تكميل يك سال دو 
شود.  شود، گاو با تكميل دو سال و شتر با تكميل چهار سال دو دندان گفته مى دندان مى

ُُ ظ «فرمايد:  وص مىدر اين خص صاللّه  رسول َ َعالَ،ظ َُ ِظ َظ َ�
َ
ًَّة الَّال   ََ ُو� الَّال ُز َِ ِظ َال تَ

يَم َ�َ �لََّّ،ةَ  نِظ
َ
َُّة َنَ  �َ ََ ُم

ظ �س ََ  َ ََ
ظ
َعًة َنَ  �سّحأ َِ ُو� َج َِ ِظ بجز مسنه را ذبح «(مسلم).  »َيتَ

كند و مسنه  ايت مىاز نوع گوسفند كف »جذعه«نكنيد مگر مسنه مقدور نباشد، و در آن صورت 
از گاو، شتر و بز، همان ثنى (دو دندان) است يعنى جانورى از انواع گاو، شتر، و بز كه دو تا از 

 .»اش را عوض كرده باشد ها شيرى دندان
گونه نقص و عيوب رى براى قربانى روا است كه از هرسالم بودن قربانى: جانو -2

ص چشم دارد يا اينكه فوق العاده الغر جسمى و فيزيكى سالم باشد. پس جانورى كه نق
اند يا اينكه  هايش از ريشه شكسته است و يا اينكه نقص دست و پا دارد يا اينكه شاخ

اند، براى قربانى روا نيست. جانور بيمار و الغر، بحدى كه  هايش از بيخ بريده شده گوش
فرمايد:  مى صاللّه  كند. رسول مغز در استخوانهايش ندارد، نيز براى قربانى كفايت نمى

» ََ  ٌ�َِّ ِظَجيُ   َِ �َظ ََ َُِضَ ي  َِّ�ٌ َز �َحُة  َِ َم
ظ �س ََ َِّ�ٌ َعَوَُّمي    ُ�َّ وظ َِ

ظ
َضيَ  �َ

َ
َ� َِ ُوُز 

َ
َلٌ  َال ت ّظ

َ
َ ي   ُِ الظ

� َ�َ ََ َِ َعَميَزَ ي   ُنّخ 
َ
ىظ ال

َ
 نََ ّ َي،ظَ يَ  

َ
ِظَ�ظ ال ََ َال َقَظَ . َ�

َّ� ُِ ََ َك
ظ
َ�  »مكِي ـظ سَ يَزُل �َََ
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 باشند: چهار جانور براى قربانى روا نمى«(ابوداود و احمد). 
 هايش نمايان است. جانورى كه كورى چشم -1
 اش نمايان است. جانورى كه بيمارى -2
 اش مشخص و هويدا است. جانور لنگى كه لنگى -3
 .»جانورى كه در اثر الغرى، مغز استخوانهايش از بين رفته است -4
هاى چشم و دست و  انى: بهترين قربانى قوچ سفيد رنگى است كه كنارهبهترين قرب -3

اين نوع قوچ را پسند فرموده و ذبح  صاللّه  پاهايش اندكى سياهى داشته باشد. رسول

َ «مروى است:  لكرده است. از حضرت عايشه َّ َُّموُل � ََ فََك،ل   َضّح  َِ قظ
َ
بظش    َُ بَ

ُل  ُُ َ�أظ ََ ََ َف َمَو�د   ُِ َف َمَو�د  َ�مظ َ�َظُم ََ قوچ شاخ دارى كه  صاللّه  رسول«(نسائي).  »َف َمَو�د  
 .»ها و سر دست و پاهايش سياه بود ذبح كرد زير شكم، كناره چشم

وقت قربانى: وقت ذبح قربانى صبح روز عيد بعد از نماز است. قربانى قبل از نماز  -4

َة الَّ�َمي «مايد: فر مى صاللّه  عيد به هيچ وجه درست نيست. رسول َِ ُّ ىظَل �س َْ َن ظ َذبََح 
 َ َالَم�ظ َظ ظُم ََّة �س يَا ُم ََ

َ
 ََ َكُه  َُ ُ َظ َقّ  ُ َة َيَق َِ ُّ ََ �س ِظ َِ َن ظ َذبََح  ََ َه  ََ ِظ َ ََ بَُح 

ِظ هر «(بخاري).  »ضَ
كس پيش از نماز ذبح كند، براى خود ذبح كرده است، و هر كس بعد از نماز ذبح كند، 

البته روز دوم و سوم عيد نيز . »كامل كرده و به شيوه مسلمانان عمل كرده است اش را قربانى

َِ َذبظحٌ «قربانى جايز است. در حديث آمده است: 
�ظ َ

ضّيُم �ََّشظ
َ
تمام روزهاى تشريق « »ُيل َ

ل (احمد، سندش مح اند. يازدهم و دوازدهم (سيزدهم) از ايام تشريق. »روز ذبح هستند
 .)ه اين شاهد داردكالم است. البت

كه به هنگام ذبح مستحب است: مستحب است كه به هنگام ذبح، جانور رو آنچه  -5

ِي ِ�َ وَجۡ  تن وَّجهۡ  ِِّ�ِ ﴿قبل از ذبح اين آيه را بخواند:  به قبله كرده شود و َّ ِ َ�ٰ ٱ َ�َطرَ  ل َّ ٰ ل  تِ َ�
 ٱوَ 

َ
ۖ َحَِيفٗ  َض �ۡ� ٓ  ا ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  َ ۡ�ِ ل بخش  هستى  رو آوردم به آن كس كه« .]79األنعام: [ ﴾٧ �ِ�َ من

 ِِنّ  قنۡل ﴿نيز بخواند:  اين آيه را، »زمين و آسمانها است، يكسو از هر كجى و از مشركان نيستم
ِ�  َصَ�ِ�  َن ن ۡ  َو� َّ َماِ�  َيايَ َو َُ ِ  َو ّ َِ  ِ ُّ ٰ  ۥۖ َ�ن  َ�ِ�َك  َ�  ١ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ََ ُِرۡ  لَِك َوََِ�

ن
نَ  تن أ

َ
۠ َوَ ّولن  ا

َ
 أ
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ۡ ٱ َۡ ل ]  ام و مرگم [همه گمان نمازم و عبادتم و زندگانى بگو: بى« .]163-162[األنعام:  ﴾١ لِِم�َ من
ام و من نخستين  در راه خداوند، پروردگار جهانيان است. او شريكى ندارد و به اين فرمان يافته

َّ «كند بگويد:  وقتى ذبح را شروع مى .»[كس از] مسلمانانم � ت � َِ َ �سالُّ ّ  َم َِ ُظ َ  َّ � ََ  
 ََ َ س ََ  ََ  .»َنَظ

وكيل گرفتن براى ذبح: بهتر است كه هر كس قربانى خود را، خودش ذبح كند و  -6
كند نيز جايز است، هيچگونه كراهيت يا اختالفى در  اگر ديگرى را براى ذبح آن وكيل مى

 صحت وكالت وجود ندارد.
ب است كه گوشت قربانى به سه قسمت تقسيم شود، تقسيم گوشت قربانى: مستح -7

يك سوم براى اعضاء خانواده يك سوم آن صدقه شود و يك سوم ديگر آن به عنوان 

ُكُوظ� «فرمايد:  هديه ميان دوستان توزيع گردد. در حديث آمده است، رسول اكرم مى
قُوظ� َّ َُ تَ ََ َظ�  ُِ �ّدَل تمام گوشت قربانى . »صدقه كنيدبخوريد، ذخيره كنيد و «(متفق عليه).  »ََ

اش اگر براى اعضاء خانواده  اگر به صدقه داده شود، اشكالى ندارد، همانطور كه همه
 ذخيره شود بالمانع است.

عدم جواز پرداخت دستمزد از گوشت و پوست قربانى: اجرت ذبح كننده از  -8

َ� «ايد: فرم روايت است مى گوشت يا پوست قربانى داده نشود، از حضرت على َِ َز
َ
 

 َ َّ  َُّموُل �
َ
ال ََ يَكَ�َ  ََ ظَم َ �س ََ سََ ي  َِ َََج ََُجالُوَدَمي  ُوَزَ ي 

ُ
ُ  َ َّ قَ

ُ
َظ  

َ
 ََ نََهَ  َظ َ بُ ََ قُوَم 

َ
َظ  

َ
ه  

نَي ََ َط،ظَه َن ظ َعَظ ِظ ظُ  ُ�
َ
قَيَله َ ََ ًي َنَظَ يَ  تََ ي َدىِظ َّ َطَي َف َجَز� عظ

ُ
 صرسول اكرم«(متفق عليه).  » 
ه من امر كرد تا كه هنگام ذبح شتر قربانى ايشان حاضر باشم و حكم كرد كه گوشت، پوست و ب

آنچه كه در گلو و پشت آن است، همه را صدقه كنم و به ذبح كننده (به عنوان) مزد از اين 

 .»داديم ما از جيب خود به ذبح كننده مى«فرمايد:  چيزها ندهم. حضرت على مى
كند؟ آرى، يك گوسفند براى  اعضاء خانواده كفايت مى آيا يك گوسفند براى -9

كند، حديث چنين  روايت است كفايت مى ايوب اعضاء خانواده بدليل حديثى كه از ابى
ََ «است:  ّ َن َّ

َّ � ََ َِ َ� ظ ُِّجُل  َل بَىظَتهَ  �س مظ
َ
َ� ظ   ََ يَة َ�َظُه  َّ  (ترمذي وصححه). »ضَُحّح بَيس
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اش قربانى  شخص، گوسفندى را از جانب خود و از اعضاى خانوداه صدر زمان رسول اكرم«
 .»كرد مى

كند از اعمال زير در ده روز ذيحجه:گرفتن موها  پرهيز نمودن كسيكه قربانى مى -10
ها از رويت هالل ذيحجه تا ذبح قربانى، براى كسانى كه اراده قربانى دارند،  و ناخن

َّ�َد «ايد: فرم مى صمكروه تحريمى است. رسول اللّه
َ
 ََ َة  ِّ َ

ظ
ََِل َذى �ُ تُ ظ َم �ظ

َ
 َّ الََذ� 

 َ َّ ي َِ َظ
َ
 ََ  َ َِ

ِظ َظ َ� ظ َد ََ ،ُمظ
َظ ضَُحّحَ فَالظ

َ
ُم ظ   َُ َد

َ
هرگاه هالل ماه ذيحجه رويت «(مسلم).  » 

. »ايد، خود دارى كنيد ها تا ذبح را انجام نداده شود و قصد قربانى داريد، از گرفتن موها و ناخن
 .)باشد حكم ويژه حجاج نمى (و اين
از طرف تمام امت: هر كس از مسلمانان كه توان  صقربانى كردن رسول اكرم -11

كنند، به آنان نيز خواهد رسيد،  قربانى كردن را ندارد، ثواب ساير مسلمانانى كه قربانى مى
َ� ظ «به هنگام ذبح گوسفندى فرمود:  صزيرا رسول اكرم ََ � َ�ّ�ظ  َِ َن ظ َّ ظ ضَُحّح  �سالُّ ّ  َم

ظ  ََ ّن
ُ
. »ندارند بپذير  پروردگارا! اين را از من و از كليه كسانى از امت من كه قربانى« »َن ظ  

 ).احمد، ابوداود و ترمذى(

  :بحث عقيقه:  ماده دوم
تعريف عقيقه: عقيقه گوسفندى است كه در روز هفتم والدت براى نوزاد ذبح  -1

 شود. كرده مى
ه: عقيقه سنت مؤكده است، اگر اولياء كودك توان آن را دارند، زيرا حكم عقيق -2

ِّ «فرمايد:  مى صرسول اكرم ََ ُ � ََ  ُِ ُبظالَ ََ َه  َِ َم َميبَ ُه ضَوظ
بَُح َ�َظ ِظ َق،َقَتَه تُ َِ م  ََّم،ٌََة بَ

َِ ُْ  »ُيل 
ذبح شود،  باشد كه در روز هفتم والدت او هر پسر نو مولود در گرو عقيقه خود مى«(ابوداود). 

 .»موهاى سر او در همان روز تراشيده و نامگذارى شود
است در برابر نعمت  فلسفه عقيقه: از جمله فلسفه عقيقه، شكر و سپاس خداى -3

 فرزند و متوسل شدن به ذات خداى يكتا است در خصوص حفاظت و نگهدارى نوزاد
  :احكام عقيقه

 احكام گوسفند عقيقه بشرح زير است:
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سالمتى، همان شرايط  ودن و سن آن: شرايط جانور عقيقه به لحاظ سن وسالم ب -1
 جانور قربانى است.

باشد و جانورى كه براى قربانى  حيوانى كه براى قربانى رواست براى عقيقه نيز روا مى
 باشد. نيست براى عقيقه نيز روا نمى روا

ند گوشت خوردن و خوراندن گوشت عقيقه: مستحب است كه گوشت عقيقه مان -2
 قربانى ميان مساكين، دوستان و اعضاء خانواده تقسيم شود.

مستحبات روز عقيقه: مستحب است كه براى فرزند پسر دو گوسفند عقيقه شود،  -3
 ).ترمذى( دو قوچ عقيقه كرده است. روز هفتم والدت حسن صزيرا رسول خدا

ب و خوب همچنين مستحب است كه روز هفتم كودك نامگذارى شود، نام مناس
برايش انتخاب شود، موهاى سرش تراشيده با طال يا نقره وزن كرده شوند و آن طال و 

َق،َقتََه «فرمايد:  مى صنقره به مساكين صدقه شود، رسول اكرم َِ م  ََّم،ٌََة بَ
َِ ُْ سُوظد    َزوظ

ُيل
 ِّ ََ ُ � ََ ُمُه 

ظ
 َّ  ُِ ُبظالَ ََ َه  َِ َم َميبَ ُه ضَوظ

بَُح َ�َظ ِظ وهاى فرزند پسر مستحب است نه تراشيدن م( »تُ
 ).دختر
در گوش نوزاد: به محض متولد شدن نوزاد، علماء اذان در گوش اذان و اقامه  -4

أم «اند. تا خداوند نوزاد را از ضرر  راست و اقامه در گوش چپ او را مستحب قرار داده
ُ «(نوعى جن است) محفوظ بدارد. در روايتى داريم،  »صبيان

َ
َ َ َُ َُ ُذنََه َن ظ 

ُ
ََ َف   ّذ

َ
سُوٌد فَأ َزوظ

 ََ ىظ،َي ُّ مل �س
ُ
   ُ ّ ُْ َى سَ ظ تَ َظ ىُ

ظ
ُذنََه �َ

ُ
َة َف   َِ ُّ قَيَم �س

َ
 ََ  �َ ُمظ

ظ
ابن سنى مرفوعا ان را روايت ( »�ل

هر كس « ).كرده و صاحب تلخيص آن را استخراج نموده و پيرامون آن سخن نگفته است
گوش چپ او اقامه را گويد: ام الصبيان به نوزادش ضرر راست نوزادش اذان و در   در گوش

 .»نخواهد رساند
ه روز قروز هفتم گذشت و عقيقه انجام نگرفت: در اين صورت اگر عقي اگر -5

چهاردهم يا روز بيست و يكم انجام گيرد مانعى ندارد. اگر نوزاد قبل از روز هفتم فوت 
 شود، عقيقه ندارد.





 
 

 

  ر مسائل اجتماعىمعامالت و ديگ:  باب پنجم

 بحث جهاد:  فصل اول
  اين فصل مشتمل بر يازده ماده است

 : حكم، انواع و حكمت جهاد ماده اول
 :حكم جهاد -1

جهاد، بمعنى قتال با كفار و محاربين، فرض كفايه است. وقتى گروهى آن را انجام 

ۚ َوَما َ�َن ٱلۡمن ﴿فرمايد:  گردد. خداوند مى اقط مىدهند، از ديگران س آفّٗة َُ  ْ وا ََفِرن َِ َنوَن   ۡؤِم
ِ فِۡرقَةٖ 

ّ َََفَر ِمن �ن ْ ِ� ٱّ�َِِن  فَلَۡوَ�  وا َتََفّقهن ِ َّ ۡم َطآ�َِفةٞ  َۡهن ِۡهۡم ّمِ ََ ِ ِ ْ ٓوا َََجعن ۡم َِِذا  هن َُ ْ قَۡو وا َن ِذ َن َِ َو
وَن  َن ۡم َ�َۡذ ن آيند. پس چرا از و مؤمنان را نشايد كه همه يك جا بيرو« .]122: التوبة[ ﴾١لََعّلهن

هر جمعى از آنان گروهى بيرون نيامدند تا در دين فقيه گردند و تا قومشان را چون به سويشان 

البته هر كسى را كه امام براى  »باز آيند، بيم دهند، باشد كه آنان [از كيفر خدا] بيمناك شوند

ُق ظ «يد: فرما مى صاللّه  گردد. زيرا رسول فرض عين مى  جهاد برگزيند، بر وى ِظ َِ َََظ الََذ� �مظ
�َ ُِ َِ  .»گاه از جانب حكومت و امام براى جهاد خواسته شديد، برويدهر«(متفق عليه).  »فَينظ

اى را محاصره كند، جهاد و دفاع براى اهالى آن شهر  چنين اگر سپاه دشمن شهر يا قريههم
 گردد حتى بر زنان نيز. يا قريه فرض عين مى

 :اقسام جهاد
 صاللّه  گيرد. رسول كفار و محاربين: با دست، مال، زبان و دل انجام مى جهاد با -1

ُُ ظ «فرمايد:  مى َََت ََ
ظ س
َ
 ََ ُُ ظ  ََ ُِ �ظ

َ
 ََ ُُ ظ  ََ َو� زظ

َ
َ بَأ َ��ظ َ

ظُمشظ َ� �س َُ احمد، ابوداود، ( »َجيَم
 . »با مشركان بوسيله، مال، جان و زبان جهاد كنيد« ).نسائى
فرمايد:  مى صاللّه  گيرد. رسول ان و قلب انجام مىجهاد با فساق: كه بوسيله زب -2



 روش زندگي مسلمان  470

 

 فَىََقالظىَ «
تََط ظ َظ َ َظ سَ ظ � ينََه فَإَ ََ  فَىََال

تََط ظ َظ َ َظ سَ ظ � ََ َ فَإَ ظُ  َِ،َ ِّ
َْ � فَالظ،ُ ًِ ُُ ظ ُنَظَك ى َنَظ

َ
 َّ ََ َن ظ  َ َََذس َه 

 ََ ضَمي َِ � 
َُ َِ ضظ

َ
گر نتوانست با هر كس از شما منكرى را ديد، نخست با دست ا«(مسلم).  » 

 .»زبان آنرا تغيير دهد و اگر مقدور نبود با قلب آن ناپسند داند
جهاد با شيطان: بصورت دور ساختن وارده از طرف او و ترك آنچه كه او براى ما  -3

م َوَ� ﴿فرمايد:  يابد. خداوند مى حقق مىدهد، از رفتار و اعمال، ت زيبا جلوه مى ّرنّ�ن  َ�غن
 ِ ِ ٱب َن َغرن لۡ ٱ َّ  و. »فريب دهنده (شيطان) در باره خدا شما را فريب ندهد« .]33[لقمان:  ﴾و

يۡ ٱ ِِنّ ﴿فرمايد:  مى َّ ٰ ل مۡ  نَ ََ وّٞ  لَ�ن وهن ٱفَ  َعدن ّوا ّ�ِذن همانا شيطان دشمن شما « .]6[فاطر:  ﴾َعدن
 .»است، پس شما نيز آن را دشمن خود تلقى كنيد

ختن و فراگيرى امور و علوم دين و جهاد با نفس: بصورت واداشتن آن به آمو -4
هاى نامشروع و مبارزه با آن تحقق  عمل كردن به آنها و منصرف كردن آن از خواسته

 يابد. مى

ياد شده  »اكرب جهاد«جهاد نفس از مهمترين انواع جهاد است، كه از آن به عنوان 

اند.  ه(بيهقى و خطيب) در تاريخ خود حديث ضعيفى را در اين خصوص نقل كرد است.
از يك غزوه برگشتند و خطاب به حاضرين  صاللّه  گويد: رسول مى حضرت جابر

ايد. سوال  فرمود: بسيار خوش آمديد. از جهاد كوچك برگشته بسوى جهاد بزرگ آمده
 شد! جهاد بزرگ چيست؟ فرمود: جهاد با هواهاى نفسانى.

 :فلسفه جهاد
نها خداوند عبادت شود و در شعاع از جمله فلسفه تمامى انواع جهاد، اين است كه ت

، شر دشمنان برطرف گردد، جان و مال مردم در امان باشد، حقوق عبادت خداى
رعايت گردد، عدالت اجتماعى حاكم شود، خيرخوبى و تمام محاسن نظام اجتماعى و 

ٰ ﴿فرمايد:  تحقق يابند. خداوند مى انفرادى اسالم مۡ َوَ� ٰ  تِلنوهن َّ ونَ  َ�  َح ونَ  ََةٞ فِتۡ  تَ�ن  َو�َ�ن
ّهن  ّ�َِنن ٱ ِ  ۥ�ن ّ زيرا در پى آن به ، »تا سرنگونى فتنه و فساد با كفار قتال كنيد« .]39[األنفال:  ﴾َِ
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 شود. تمام معنى از خداوند اطاعت مى

 :فضيلت جهاد:  ماده دوم
درباره فضيلت جهاد و شهيد شدن در راه خدا آيات و احاديث قدسى و احاديث 

ترين وسايل قرب با خدا  توان جهاد را از بزرگ ه كه با توجه به آنها مىصحيحى وارد شد
ر اين مورد آمده است توجه كنيد: اى از آنچه كه د ها دانست. به نمونه و از بهترين عبادت

ۚ َنَ�ٰتِ ﴿ ََّة من ٱۡ�َ ّن لَهن
َ
م بِأ ۡمَ�ٰلَهن

َ
ۡم َوأ هن ََ نفن

َ
ۡؤمََِِ� أ ٰى ِمَن ٱلۡمن َ ٱۡشَ�َ َّ ِ ِِّن ٱ َّ بِيِل ٱ َِ لنوَن ِ� 
ِۚ  ا ِ� َ�َيۡقتنلنوَن َو�نۡقَتلنوَنۖ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحقّٗ  َّ ٰ بَِعۡهِدهِۦ ِمَن ٱ ََ ۡو

َ
ۡرَءاِن� َوَمۡن أ ِ�يِل َوٱلۡقن ٮٰةِ َوٱۡ�ِ ََ ٱّ�ۡو

ِي بَاَ�ۡعتنم بِهۦِۚ َوَ�ٰلَِك  َّ من ٱ واْ بِبَۡيعِ�ن َتبِۡ�ن ِۡ َو ٱلَۡفۡوزن ٱلَۡعظِ  فَٱ خداوند « .]111: التوبة[ ﴾١يمن هن

كشند و  كنند، مى و مال مؤمنان را در برابر بهشت خريده است. آنان در راه اللّه جهاد مى  جان
شوند، اين وعده به حق خداوند است در تورات، انجيل و قرآن، چه كسى بهتر از  كشته مى

اى كه با خدا  بخاطر معاملهكند؟ پس خوشحال و شادمان باشيد  خداوند به وعده خود وفا مى

َ ٱ ِِنّ  ﴿و . »ايد. آرى، اين است پيروزى بزرگ انجام داده ِّب  َّ َِنَ ٱ �ن بِيلِهِ  ِ�  تِلنونَ َنَ�ٰ  َّ  ۦَِ
م اَصفّٗ  َّهن َ� َُ  َۡ وٞص ّمرۡ  نٞ َ�ٰ �ن دارد آن مؤمنان را كه صف  خداوند دوست مى« .]4[الصف:  ﴾٤ صن

ٰ  ﴿. »اند انند ديوار آهنين در برابر دشمن ايستادهكنند و م بسته براى خدا جهاد مى ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ 

 ْ َنوا مۡ  َهۡل  َءاَم دنلّ�ن
َ
ٰ  أ م َر�ٖ تَِ�ٰ  َ�َ ِجي�ن ٍُ  ّمِنۡ  تَن �ٖ  َعَذا َِ

َ
َنونَ تنؤۡ  ١ أ ِ  ِم ِ ٱب وِ�ِ  َّ ِن ََ  ۦَو

ونَ َوتنَ�ٰ  بِيلِ  ِ�  ِهدن ِ ٱ َِ مۡ  َّ
َ
ٰ بِأ مۡ َ� مۚۡ  لِ�ن �ن َِ نفن

َ
ٰ  َوأ مۡ لِ َ� مۡ  َخۡ�ٞ  �ن َتنمۡ  ِِن ّل�ن ونَ َ�عۡ  ُن  ١ لَمن

مۡ  فِرۡ َ�غۡ  مۡ  لَ�ن ََ�ن مۡ ِخلۡ َو�ندۡ  ذنننو ۡ  مِن رِيَ�ۡ  تٖ َجّ�ٰ  �ن  ٱ تَِهاَُ
َ
 ِ�  َطّيَِبةٗ  ِ�نَ َوَمَ�ٰ  رن َ�ٰ نۡ ۡ�

ٰ  ٖن� َعدۡ  تِ َجّ�ٰ   اى، اهل ايمان شما را به تجارتى« .]12-10[الصف:  ﴾١ َعِظيمن لۡ ٱ زن َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�
دهد، راهنمائى نكنم؟ (و آن اين است) كه بر خدا و رسولش  دردناك نجات مى  كه از عذاب

ايمان بياوريد و با جان و مال در راه خدا جهاد كنيد، اگر علم داريد، اين (جهاد) براى شما بهتر 
هاى  دهد و شما را به بهشتى كه زير درخت است، خداوند گناهان شما را مورد مغفرت قرار مى

هاى هميشه جاودان ساخته  رساند، و منازل مسكونى زيبائى كه در باغ ن نهرها جريان دارند، مىآ
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اء راه خدا قرآن و درباره شهد .»اند به شما خواهد داد. و همين است پيروزى بس بزرگ شده

ۡ  َوَ� ﴿چنين گفته است:  َُ ّ�َ َِنَ ٱ ََ َّ  ْ بِيلِ  ِ�  قنتِلنوا ِ ٱ َِ مۡ  َّ
َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  ۡل بَ  �ۚ تَ

َ
ٓ أ َِّهِمۡ  ِعَدَ  ءٌ َيا ََ 

ٓ  فَرِِح�َ  ١ زَقنونَ َنرۡ  ٰ  بَِما من َءاتَٮ ن ٱ هن آنانى را كه در راه « .]170-169عمران:  [آل ﴾ۦلِهِ فَۡض  مِن َّ
خورند. و  اند مرده نپنداريد، بلكه آنان زنده هستند و از نزد خداى خود روزى مى خدا كشته شده

 . »ضل فرموده، شادمانندبه آنچه كه خداوند به آنان تف
فرمود: بهترين مردم در درجه نخست  درباره بهترين مردم سوال شد. صاللّه  از رسول

من و مسلمانى است كند، بعد مؤ اللّه جهاد مىمسلمانى است كه با مال و جان خود در راه 
ن اما كند و به عبادت خداوند مشغول است و مردم از شر او در اى زندگى مى كه در دره

َِ «فرمايد:  و مى ).متفق عليه(هستند.   َُ الَُ  بََم ظ ُ�َيَم عظ
َ
َل   ََ  َ َّ َِ َمَب،ظَل   ََ يَم َِ ُم

ظ َن َُل �س
َقيََ َ 

ظ
يَََ  �َ ُّ داند چه كسى  مجاهد در راه خدا (خداوند بهتر مى«(ابن ماجه).  »َمَب،ظَالَه َكَم ََل �س

دارى است كه از عبادت احساس خستگى  و روزهدار  كند) مانند شب زنده در راه او جهاد مى

خطاب به شخصى كه درباره عملى كه با جهاد برابرى كند  صاللّه  رسول. »كند نمى

َُ «پرسيد، فرمود:  َج
َ
  

َ
  يعنى عملى كه با جهاد برابرى كند وجود ندارد. بعد رسول »ال

َ  «خطاب به همان شخص فرمود:  صاللّه َِ تََط،ُ  الََذ� َل َظ
َ ُلَل َملظ ش َظ َظ تَ

َ
  َُ يَم َِ ظُم �س

 َِ َط ِظ َال ُق ََ وَم  ُُ تَ ََ ُتَ  ِظ َال َق ََ َك َيتَُقوَم  ََ َِ َظ آيا زمانى كه مجاهد براى جهاد «(بخاري).  »َز
توانى تا او برگردد در مسجد رفته و مداوم در نماز باشى يا روزه بگير و افطار  رود، تو مى مى

تََط،ظُ  «آن شخص گفت:  »نكنى؟ َظ َ َنَ  � ََ ََ َ چه كسى خواهد توانست چنين كند؟  ؟»َذس

َ «همچنين فرموده است:  َّ َِ َمَب،َل �  ٌَ َد
َ
الَُ    ُظ ََ َ َال ضُ ِظَس َِ،َ َى َ�

ّ
الَُ  بََم ظ  -ََ�ِ عظ

َ
  ُ َّ � ََ

َِ َمَب،َالَه  الَُ  
ُظ �ُح  -ضُ َّ �ُح  ِّ �س ََ َم 

ُّ � َُ َُ سَوظ ََ�سالّوظ َق،َيَنَة 
ظ
َم �َ ََ الَّال َجيَ  ضَوظ َظ ظَم (بخاري).  »�س

سوگند به ذات يگانه خدا كه جان من در اختيار او است، هر كس در راه خدا مجروح شود، «
آيد، كه رنگ،  شود) روز قيامت در حالتى مى داند چه كسى در راه او مجروح مى (خدا بهتر مى

ََ «فرمايد:  و مى. »رنگ خون است اما بوى آن، بوى مشك و گالب است سَ ظ َن ظ َنيَت  ََ ُزَ  ْظ سَ ظ َ�
 ََ ي َِ ىَة  َنَ  �َّ ِظ َ ُد ََ َ َنيَت  ََ

زظ َْ ُه بيَ ََ ِظ ُظ َ� َّ هر كس بميرد بدون اينكه به «(مسلم).  »ُبَ
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و  .»جهاد رفته باشد يا بدون اينكه فكر جهاد در سرش باشد، موتش، موت منافق خواهد بود

َّ «فرمايد:  مى
َ
َال   ََ َ سَوظ ِظَس َِ،َ َى َ�

ّ
و�  ََ�ِ ُِ َظ َ�تََهالّ

َ
ُ  ظ   َُ ُِ �ظ

َ
  َُ َنَََ� َال تََط، ُممظ

ظ ََّجيًال َنَ  �س
َس َِ 

ِظ َى َ�
ّ
ِ�ََ  َ َّ َِ َمَب،َل � ُزَ 

ْظ ّ�ة  َق ُت َ� ظ َسَ ِظ َالّ
َ
الُُ  ظ َعالَ،ظَه َني ُ َ ُظ

َ
َُ َني   َج

َ
َال   ََ  �ّ�َ َ ََ َ،

 ّ ُُ  َ َّ َِ َمَب،َل � تَُل 
ْظ ُ   ّ

َ
َتَل  سَوََددظُت َ ْظ

ُ
   ُُّ ،َي  دظ

ُ
   ُُّ تََل  ْظ

ُ
   ُُّ ،َي  دظ

ُ
   ُُّ تََل  ْظ

ُ
   ُُّ ،َي  دظ

ُ
 «. 

سوگند به خدا كه جان من در دست او است اگر افرادى از مؤمنان كه جدا شدن از «(بخاري). 
اى  بودند، من از هيچ دسته من را دوست ندارند و من توان آمادگى و تجهيز آنان را ندارم، نمى

ماندم. سوگند به همان خدا كه جان من در دست اوست،  ه در راه خدا جهاد كند، باز نمىك
دوست دارم كه در راه خدا كشته بشوم، آنگاه دوباره زنده شوم، و باز كشته بشوم و تا چندين 

ُّ «فرمايد:  و مى »بار َّي ُه � َّ َ  ف َمب،َل �َهللا َيتََم َني َ�ىظ ََ ّتظ قَ َِ َظ پاهاى هر «). (بخاري »ني �

ٌَ «فرمايد:  و مى. »رسد كس كه در راه خدا غبارآلود شوند، آتش دوزخ به آنها نمى َد
َ
َني  
َ َ�تََمّ�  َُ ، َ َّ َ الَّال �س َِ َن ظ َشظ   ّظ

َ
َ� َ ََ ُ َني 

َ
َ ََ �ظ،َي  ُل � 

َ
ِظَجَ  الَل َظ ضَ

َ
َل   ََّة ُبَ َ

ظ
ُلُل �ْ َظ َظ ضَ

َ
  

�ظ،َي  ُل � 
َ
ِظَجَ  الَل �َنةَ ضَ َِ َك

ظ
َِى َنَ  �َ َ سََمي ضَ �ت  ِّ َ َز تََل َعشظ بجز شهداء هيچ «(متفق عليه).  »َي،ُقظ

كس بعد از رفتن به بهشت، آرزوى برگشتن به دنيا را ندارند شهداء بخاطر كرامتى كه در برابر 
 .»كنند كه به دنيا برگردند و بار بار كشته شوند و زنده شوند شهادت دارند، آرزو مى

 : مرزبانى، حكم و فضيلت آن:  سوم ماده
تعريف مرزبانى: مرزبانى يا رباط عبارت است: از پاسدارى سپاهيان اسالم مجهز  -1

ها و ابزار جنگى از مرزها و نقاط ميهن اسالمى كه در معرض تهديد دشمن  به انواع سالح
 رود. قرار دارد. كه احتمال تهاجم نيروهاى دشمن از آنجاها مى

ط و مرزبانى: پاسدارى و حفاظت از مرزهاى سرزمين اسالمى، مانند حكم ربا -2
اى مسئوليت آن را بر عهده بگيرد، مسئوليت از  جهاد. واجب كفائى است. هر گاه عده

ٰ ﴿فرمايد:  امر كرده است. مى ديگران ساقط خواهد شد. خداوند درباره آن ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ 

 ْ َنوا ْ ۡص ٱ َءاَم وا و ِ�ن ْ َوَصابِرن ْ  ا وا ابِطن ََ ْ ٱوَ  َو وا َ ٱ ّ�قن مۡ  َّ ونَ �نفۡ  لََعّل�ن اى « .]200عمران:  [آل ﴾٢ لِحن
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مؤمنان صبر را پيشه كنيد و ديگران را توصيه به صبر كنيد و از مرزها و نقاط خطر ميهن اسالمى 
 .»پاسدارى كنيد و از خداوند بترسيد تا رستگار شويد

از مرزهاى سرزمين اسالمى بهترين اجر و  فضيلت مرزبانى: پاسدارى و حراست -3

نظ،ي «فرمايد:  مى صثواب اخروى را دارد. رسول اللّه ُل ٌِ َنَ  � َّ َل َِ َمَب،َل � َليُط ضَوم   ُّ

َني َعالَ،ظَ ي   مرزدارى و حراست يك روز، بهتر است از دنيا و آنچه كه در آن«(متفق عليه).  »ََ

ظَم،ّ «فرمايد:  و مى »هست َم ُيل �س  ضَوظ
َ
ُ َ�َمالُُه الَل

َ
ََ فَإَنُّه َ�َظُمو َ �بَ َِ ُم

ظ َ َ�َمَالَه الَّال �س ََ ظتَُ   ُْ َت 
 َ ِظ َق

ظ
َ� ََ ُ�َمّنُ  َن ظ َيّتي ََ َق،َيَنَة 

ظ
هر چيز ميت همرا، با عملش « ).ابوداود، ترمذى و صححه( »�َ

اقى است (و مرزبان، يعنى پذيرد، بجز كسى كه مرزبان است، زيرا عمل او تا قيامت ب پايان مى
، در امان منكر و نكير -و سوال-هاى قبر،  كند)، از فتنه ارى مىكسى كه از مرزهاى اسالمى پاسد

ََ َلظالَة  ُ�َقيُم َلظالَُ ي «فرمايد:  و مى. »باشد مى
ظ
َ
َ
فظَحُل َن ظ  

َ
  

َ
يل َِ َ َق َّ َِ َمَب،َل � ُِ َلظالَة   َِ َد

يُم َ�َ يَُّمي َُ �ُ پاسدارى يك شب در راه خدا بهتر از هزار شب است كه تمام «). (احمد »ََ

اللّه خطاب به انس بن رسول ، »هايش به عبادت و روزهايش در حالت روزه سپرى شوند شب
موريت داده بود، براى حراست سپاه به مدت يك شب مأ ابى مرثد غنوى كه وى را

َت �سالّ،ظالََة. قَيَل ه َال الَالّ «فرمود: 
ظ
َظ قَيَضً،ي َديَجًة. َيَقيَل  َملظ نََزَ

َ
الّ،ًي   َُ َ  ُز َّ َُّموُل �  ُ

َ
َ َظ ه قَ

َمي ََ ِظ َِ َمَل  ِظ َظ َال َق
َ
  ََ َِ َعالَ،ظ َظَجىظَت فَ

َ
را گذراندى؟ عرض كرد، خير، جز در   آيا شب« » 

فرمود: تو بهشت را براى  صحالت نماز يا در رسيدگى به مشكالت و مسائل مردم، رسول اكرم
 ).نسائى و ابوداود(. »جب كردى، از اين پس اگر اعمالى را انجام ندهى، اشكالى نداردخود وا

 : لزوم آمادگى براى جهاد: ماده چهارم
آمادگى براى جهاد بوسيله تدارك ابزار و تهيه تمام انواع مهمات جنگى و نظامى ميسر 

بر اى جهاد مقدم است. آمادگى براى جهاد، مانند خود جهاد فرض است و البته آمادگى بر

ْ ﴿فرمايد:  جهاد است. خداوند مى ِعّدوا
َ
م َوأ ََاطِ  َوِمن قنّو�ٖ  ّمِن تنمَتَطعۡ ِۡ ٱ ّما لَهن ِ  لِ يۡ �َۡ ٱ َّ

وّ  ۦبِهِ  هِبنونَ تنرۡ  ِ ٱ َعدن مۡ  َّ وّ�ن و آنچه از نيرو و مهيا ساختن اسبان در توان « .]60[األنفال:  ﴾وََعدن
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آماده سازيد، با آن دشمن خدا و دشمن خود و ديگران را جز آنان داريد براى [مقابله با] آنان 
 .»بترسانيد

َّ «گويد:  عقبه بن عامر مى َُّموَل � ِظُت  َ َ�ُقوُله َمَم
َِ ظَمَظ َ �س ََ ﴿ ْ ِعّدوا

َ
م َوأ  ّما لَهن

ُقّوَة �﴾قنّو�ٖ  ّمِن تنمَتَطعۡ ِۡ ٱ
ظ
َ� َّ  الَ

َ
ال
َ
  َ ُ ِّ ظ ُقّوَة �س

ظ
َ� َّ  الَ

َ
ال
َ
  َ ُ ِّ ظ ُقّوةَ �س

ظ
َ� َّ  الَ

َ
ال
َ
  ُ ِّ ظ (مسلم).  »س

(با توجه . »فرمود: منظور از قوه در آيه مذكور، تيراندازى است روى منبر مى صاكرم  رسول«

َ «فرمايد:  هاى جنگى است) و مى به شرايط امروزى رمى شامل تمام تاكتيك َّ � َّ  الَ
ََُِةَ  َُ ََ ظَو�َد َ  �س َّ ظ َلُل بَيس َظ ُنَظَىالَُه  ضُ ََ �َ َ بََه  ِّ �س ََ  َ ِظ َ

ظ
َتَه �ِ َِ َظ ََ  َِ  َُ ََ َ ُه َبَظ َِ ينَ ََ ََّةه  َ

ظ
ْ�  ِ

َِ �َ
َُ �س َدض

ظ
ه تَأ ٌُ َِ َو الَّال َُ ََ َنَ  �سالّ ظ َكىُو� ََىظ ِظ َظ تَ

َ
ّ َن ظ  

َ
َل الَل َد

َ
ُزو�   ِظ َظ تَ

َ
 ََ َكىُو�  ّظ � ََ ُزو�  ّظ � ُِّجَل ََ
 
َ
ََِ�ىَتُُه   ُز ََ ََِمُه  َ�ىظَالهَ فَ ََ ،ُُه بََقوظَمَه  نظ َّ ََ الَُه  خداوند بخاطر يك تير سه «(اصحاب السنن).  »مظ

كند، اگر در صنعت آن نيت خير را  برد: صانع، كسى كه تبر را درست مى نفر را به بهشت مى
تراشد. (تيرهاى دوران صدر اسالم بوسيله  كرده باشد، دوم تير انداز را، سوم او كه تير را مى

شدند، بعد از ساختن نيازبود تا براى قالب كردن با تير كمان در آنها تراش و  ن پرتاب مىتيركما
خراش صورت گيرد) تيراندازى كنيد و اسب سوارى كنيد، من (پيامبر) تيراندازى را بيشتر 

گردد. پرورش  ها فقط سه نوع سرگرمى و بازى، بيهوده محسوب نمى پسندم، از ميان سرگرمى مى
 .»راى جهاد، بازى كردن با همسر و تيراندازى و ياد گرفتن آندادن اسب ب

ها و احاديث بر مسلمانان، خواه داراى حكومت واحده باشند يا  با توجه به اين آيه
هاى متعدد و مختلفى الزم است كه از لحاظ نظامى خود را آماده كنند و تا حد  حكومت

بيت كنند، اين آمادگى نه تنها بخاطر هاى نظامى و رزمى تر توان مردانى را براى تاكتيك
دفع حمالت دشمن باشد بلكه بقصد جهاد در راه خدا، اعالء كلمه توحيد و نشر و 

 گسترش عدل و انصاف و رحمت در سرزمين خدا باشد.
الزم است كه آموزش نظامى ميان مسلمانان اجبارى باشد، هر فرزند پسر وقتى كه به 

سال و نيم تا دو سال اجبارا به خدمت سربازى و رسد، براى مدت يك  سالگى مى 18
هاى نظامى ورزمى به او ياد  آموزش نظامى اعزام گردد، در ظرف اين مدت كليه تاكتيك
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بعد نام او در دفتر نيروهاى نظامى ثبت گردد، تا بوقت ضرورت براى دفاع  داده شوند و
ر نيت شخص صالح و از اسالم و ميهن اسالمى خود آماده باشد. در چنين وضعيتى اگ

 نيكو باشد، تا نامش ثبت است. ثواب مرابط در راه خدا را دارد.
براى مسلمان ضرورى است كه از لحاظ صنايع نظامى و توليد كليه انواع ابزار جنگى 

شود، خودكفا باشند و در اين راستا اقدام الزم  و آالت حرب كه در جهان امروز توليد مى
اين اقدام و آمادگى منجر به ترك تمام چيزهاى غير ضرورى در  را انجام بدهند ولو اينكه

ابعاد خوردن، نوشيدن، لباس، منزل و غيره گردد، اين همان عملى است كه بدون آن 
در  تواند فريضه جهاد را به نحو مطلوب انجام دهد و از عهده آن بر آيد. و مسلمان نمى

ت در معرض عذاب الهى قرار خواهند آخر دنيا و كار و در غير اين صورت مسلمانان بزه
 گرفت.

 : اركان جهاد: ماده پنجم
  :جهاد، (سيادت يا شهادت) داراى چند ركن است

نيت صالح: زيرا كه صحت شرعى اعمال منوط به نيت است. نيت در جهاد، اعالء  -1
درباره كسانى كه بخاطر غيرت و  صكلمه توحيد باشد نه چيزى ديگر، از رسول اللّه

َن ظ قَيتََل «كنند، سوال شد، كدام يك جهادش در راه خداست؟ فرمود:  جهاد مىرياء 
 َّ َِ َمَب،ظَل � ،َي َيُ َو 

الظ ُِ
ظ
َ� َ�َ َّ ََ َكََمُة � هر كس بخاطر اين جهاد كند «(متفق عليه).  »َاَُكو

 .»كه دين خدا سر بلند و پيروز شود، جهادش در راه خدا است
اجازه امام باشد، همانطور كه براى مسلمانان، هر چند ه و ب جهاد تحت فرماندهى -2

كه تعدادشان كم باشد، زندگى بدون امام جايز نيست، جهاد كردن بدون امام نيز براى آنان 

ٰ ﴿فرمايد:  ند مىروانيست. خداو ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َنوٓ  َّ ْ َءاَم ْ  ا وا ِطيعن

َ
َ ٱ أ َّ  ْ وا ِطيعن

َ
وَل ٱ َوأ ِن ْوِ�  لّر

ن
 َوأ

 ٱ
َ
مۡ  رِ ُۡ ۡ� اى مؤمنان از خداوند اطاعت كنيد و از رسول او اطاعت كنيد و « .]59[النساء:  ﴾ِمَ�ن

 . »از دولت مردانى كه مسلمان هستند نيز اطاعت كنيد
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طبق رهنمود اين آيه، هر مجموعه يا گروهى از مسلمانان كه بخاطر رهائى از سلطه 
از ميان خود كه واجد شرايط  كفار قصد جهاد دارد ضرورى است كه نخست از شخصى

امامت، يعنى علم، تقوى، كفايت سياسى، مديريت باشد، بيعت كرده بعد با منظم كردن 
صفوف و ايجاد وحدت و انسجام، بوسيله مال، جان و زبان عليه دشمن به مبارزه 

 برخيزند تا خداوند پيروزى را براى آنان به ارمغان بياورد.
زمات جهاد در حد توان و امكان: مانند، مردان جنگى، آمادگى و تدارك كليه لوا -3

هاى رزمى نظامى با بذل تمام امكانات موجود و  آالت حرب و فراگرفتن تمام تاكتيك

ْ ﴿فرمايد:  متوجه كردن سعى و تالش در اين خصوص، همانطور كه خداوند مى ِعّدوا
َ
 َوأ

م ََاِط  َوِمن قنّو�ٖ  ّمِن تنمَتَطعۡ ِۡ ٱ ّما لَهن ِ وّ  ۦبِهِ  هِبنونَ تنرۡ  لِ يۡ �َۡ ٱ َّ ِ ٱ َعدن مۡ  َّ وّ�ن   .]60[األنفال:  ﴾وََعدن
جلب رضايت والدين و اجازه آنان: اگر در قيد حيات باشند يا هر كدام از والدين  -4

اضى شركت خطاب به شخصى كه متق صكه در قيد حيات است، بدليل اينكه رسول اللّه

َ «در جهاد بود، فرمود:  َُ � ََ    َ
َ
فرمود: آرى، گفت: ؟ »اند آيا پدر و مادر تو زنده« »�َكح 

َظ « يَم َِ ،ظَ َمي فَ َِ اگر دشمن شهر را ، »جهاد تو همين است كه خدمت آنها را بكنى« »فَ
محاصره نمود و محاصره تنگ شد يا اينكه امام كسانى را براى جهاد، مشخص كرده 

 گردد. است، در چنين شرايطى اجازه والدين ساقط مى
اطاعت كردن از امام و فرمانده هر كس در امر قتال از امام نافرمانى كند، به مرگ  -5

ََ «فرمايد:  اللّه مى  ميرد، رسول جاهلى مى َه فَإَنُّه ََىظ
ظ َعالَ،ظ َِ ُظ َ،

ًي فَالظ َِ َ َدىِظ َن
َ
ََِ  َن ظ    َك

َن ظ
ً� َيَميَت َعالَ  ِظ ََ َد َطي

الظ َل َ  َنَ  �س َِ َِ َل َّي ٌَ َنَ  � َد
َ
 ).متفق عليه( »،ظَه الَّال َنيَت َن،تًَة َجيَمَالّ،ةً  
هر كس از فرمانده و اميرش چيزى را مطابق ميلش نيابد، صبر كند، زيرا هر كس از فرمان «

 .»سلطانش يك وجب بيرون رود و دراين حالت بميرد، موتش، موت جاهلى خواهد بود

  : لوازمات داخل شدن در معركه: ماده ششم
 نگام داخل شدن به معركه بايد شرايط زير را داشته باشد.مجاهد به ه
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ثبات و استقامت موقع تهاجم دشمن: زيرا خداوند نشان دادن هرگونه ضعف و  -1

ٰ ﴿فرمايد:  ار داده است. خداوند مىعقب نشينى را در چنين حالتى حرام قر ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ 

َنوٓ  ْ َءاَم َِنَ ٱ لَقِيتنمن  َِِذا ا ْ َ�َفرن  َّ من  فََ�  افٗ زَحۡ  وا  ٱ تنَوّلوهن
َ
ََ دۡ ۡ� اى مؤمنان، « .]15[األنفال:  ﴾١ بَا

نشينى در صورتى   اين حرمت عقب »چون با انبوه كافران رو به رو شويد، به آنان پشت مكنيد
بود،  است كه تعداد كفار بيش از دو برابر، تعداد مسلمانان نباشد، اگر تعداد كفار بيشتر

نشينى در اين  جنگد، عقب لمان در برابر سه كافر يا بيش از آن مىمثال يك مجاهد مس
نشينى شود، مانعى  ه بخاطر فريب دادن دشمن، اگر عقبشرايط حرام نيست. همانطور ك

 ِِّ� ﴿فرمايد:  كنند گناه كار نيستند، خداوند مى ى مىندارد و آنان كه باين منظور عقب نشين
َتَحّرِفٗ  وۡ  لِّقَِتالٍ  امن

َ
تَ  أ ًامن نشينى حرام است بجز اينكه  يعنى عقب. ]16[األنفال:  ﴾فَِئةٖ  َِِ�ٰ  َحّ�ِ

كسى بخاطر فريب دادن دشمن و تشديد قتال يا بخاطر پناه بردن به گروه تازه نفس و 
 تجديد قوى چنين كند.

بمنظور يارى خواستن از خداوند با قلب و زبان همواره بياد خدا باشد، وعده،  -2
و نصرت و يارى خداوند را براى اوليائش پيوسته بخاطر داشته باشد، تا وعيد، واليت 

 بدين صورت قلب خود را تقويت كند.
اطاعت از خدا و رسولش بصورت عدم مخالفت با حكم آنان و مرتكب نشدن  -3

 است. آنچه كه از جانب خدا و رسول نهى شده
ها با هم نزديك باشند و  ها بهم پيوسته و جسم ترك نزاع و اختالف ميان خود: دل -4

 مانند ديوار آهنين يكديگر را تقويت كنند.
صبر كردن و توصيه به صبر نمودن و ثبات و پايمردى نشان دادن در معركه تا  -5

ٰ ﴿فرمايد:  مواجه گردد. خداوند مى دشمن به وحشت افتاده و با شكست ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ 

َنوٓ  ْ َءاَم ْ ثۡ ٱفَ  فَِئةٗ  لَقِيتنمۡ  َِِذا ا ْ ذۡ ٱوَ  بنتنوا وا رن َ ٱ ُن ثِ�ٗ  َّ مۡ  �َُ ونَ �نفۡ  لَّعلّ�ن ْ  ٤ لِحن وا ِطيعن
َ
َ ٱ َوأ وَ�ن  َّ ِن ََ  َوَ�  ۥَو

ْ تََ�ٰ  وا ْ َ�َتفۡ  زَعن لنوا ۡمۖ  َهَب َوتَذۡ  ََ �ن وٓ ۡص ٱوَ  َِ�حن ْۚ ِ�ن َ ٱ ِِنّ  ا ٰ ٱ َمعَ  َّ َّ  .]46-45[األنفال:  ﴾٤ ِ�ِ�نَ ل
گروه دشمن ثبات و پاى مردى نشان دهيد و خدا را به كثرت موقع مالقات   اى اهل ايمان«
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ياد كنيد تا رستگار شويد، از خدا و رسول او اطاعت كنيد و با هم اختالف نكنيد، آنگاه بهم 
رود، صبر كنيد، همانا (نصرت و يارى) خداوند با  پاشيد و رعب شما از دل دشمن بيرون مى مى

 .»صابران است

 :: آداب جهاد ماده هفتم
هاى بخصوصى دارد كه رعايت آنها الزم است. زيرا رعايت اين  جهاد آداب و روش

 اند از: آداب باعث پيروزى خواهد بود و آنها عبارت
 صهاى رزمى: رسول اكرم حفظ اسرار و رموز لشكر و پنهان داشتن تاكتيك -1

 كرد. كرد، غير آن را وانمود مى گاه براى جهاد بسوى مقصدى حركت مىهر
استفاده از رموز، شعارها و اشارات ميان افراد لشكر تا در صورت اختالط و  -2

آميزش با سپاه دشمن يا نزديك شدن به آنان، افراد خودى با اين رموز و اشارات شناخته 

ََ «فرمايد:  مى صشوند، رسول اللّه َ ُ َُ َل َيُقوسُو� ود َ َال ُ�َظ َُ َِ
ظ
َ�  ُ ُُ َظ بَىّتَ هرگاه « »الَ

شعار يا رمز خود قرار دهيد و از آن  »حم الينرصون«ا شبيخون زد، اين كلمات را دشمن بر شم

  فرماندهى آنرا حضرت ابوبكر صديقرمز و شعار يك دسته (سريه) كه ، »استفاده كنيد
ترمذى و غيره ( )امت فعل امر از ماده مات يموت است(بود.  تم، اَتمبه عهده داشت، اَ

 ).صحيح است
ع وارد شدن در معركه و مصاف با دشمن زيرا كه حرف زدن و سرو سكوت موق -3

گردد، در حديثى به  صدا كردن باعث سستى و از بين رفتن قدرت و پراكندگى افكار مى
موقع قتال با دشمن سرو صدا را  صداود آمده است: اصحاب رسول اللّه روايت ابى

 پسنديدند. نمى
نظر  و ترتيب دادن صفوف مجاهدين و درانتخاب محل مناسب براى جهاد و قتال  -4

گرفتن زمان و فرصت مناسب براى حمله بردن بر دشمن، زيرا از جمله رهنمودهاى 
رسول اللّه اين بود كه براى غارت بردن بر دشمن مكان و زمان مناسب در نظر گرفته 

 ).ترمذى( .شود



 روش زندگي مسلمان  480

 

شدن و پرداخت قبل از تهاجم بر دشمن، بايد دشمن بسوى اسالم يا بسوى تسليم  -5
جذيه دعوت شود، اگر از اين دو پيشنهاد (اسالم و تسليم) انكار كرد آنگاه راه سوم قتال 

كرد،  هرگاه فرماندهى را براى يك دسته يا لشكر تعيين مى صو مبارزه است، رسول اللّه
كرد و  او را براى رعايت تقوى در حق خود و براى خير در حق همراهانش توصيه مى

ل  « فرمود: مى
َِ َظ َل

َ
يل    َُ َُ َل

َِ ى َُ ََ  الَدظ
َ
َ�َ� فَيدظُ�ُ  ظ الَل َ

ظُمشظ ََّك َنَ  �س َُ الََذ� َََق،َت َع
ىَلظ  ْظ َجيبُوَك فَي

َ
َظ   َم فَإَ

َِ َِمظ � 
َ
ُ�ُ  ظ الَل

َّ َ�َظُ ُ  �دظ �ُ ََ ىَلظ َنَظُ  ظ  ْظ َجيبُوَك الََلظَ ي فَي
َ
ّ�تَُ ي  

َ
َنَظُ  ظ  فََ

َّ َ�َظُ  ظ ... �ُ َّ َ�َظُ  ظ ََ �ُ ََ ىَلظ َنَظُ  ظ  ْظ َجيبُو� فَي
َ
َظ   �ََة فَإَ زظ َ

ظ
َطيَ  �ْ  الَ�ظ

َ
بَوظ� فَيدظُ�ُ  ظ الَل

َ
َظ ُم ظ   . فَإَ

قَيتَالظُ  ظ  ََ  
َ
يل َِ َ َق َّ َِ ظ بَي تَ بَوظ� فَيمظ

َ
َظ    (مسلم و ابو داود). »فَإَ
دعوت كن، هركدام هرگاه با دشمن مشرك مواجه شدى، آنها را به يكى از اين سه مطلب «

را پذيرفتند، تو نيز آن را بپذير و از قتال و جنگ با آنان خود دارى كن، نخست آنان را بسوى 
اسالم دعوت كن، اگر پذيرفتند، تو نيز اسالم آنان را بپذير و از جنگ با آنان خوددارى كن، اگر 

و پرداخت ماليات دعوت از پذيرفتن اسالم و مسلمان شدن انكار كردند، آنان را به تسليم شدن 
كن، اگر جواب مثبت دادند، بپذير و از جنگيدن با آنان دست بردار، اگر از اين پيشنهاد انكار 

 .»كردند، آنگاه از خدا يارى طلب و با آنان قتال كن

اجتناب از هرگونه سرقت و دزدى از مال غنيمت و عدم تعرض به زنان، كودكان،  -6
در صورتى كه آنان شريك قتال نباشند. البته اين اقشار اگر پيرمردان و پيشوايان دينى، 

به فرماندهان  صعمال در جنگ شريك هستند، قتال با آنان مانعى ندارد، رسول اكرم

تُالُو� َد،ظًهي فَيَ�،ًي «كرد:  چنين توصيه مى َال َققظ ََ  َ َّ َُّموَل � َ َزالَّة  ََ ََ  َ َّ لَي ََ  َ َّ �  َ ��ظَطَالُقو� بَيمظ
 ََ َ َّ � َّ َُو� والَ ََ دظ

َ
 ََ َالُكو�  َظ

َ
 ََ ُُ ظ  ََيَََم ََ و�  اللو� ََُضمل ُْ َال َق ََ ًة 

َ
 َِ َال �زظ ََ  � ًِ َْ ََ َال  ََ  ًِ ِظ ََ َال 

َ�َََ ََ ظُمكظ َل �س  صبا نام اللّه و به يارى اللّه و به عنوان پيروان دين رسول اللّه«(ابوداود).  »ُبَ
 نيد:حركت كنيد، به افراد زير تعرض نك

پير مردان ناتوان، كودكان، نوزادان و زنان، و از مال غنيمت دزدى نكنيد، اموال غنيمت را 
 .»جمع كنيد، اصالح نمائيد و رفتار نيكو داشته باشيد، همانا خداوند نيكوكاران را دوست دارد
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َِنً «فرمايد:  مى صافراد دشمن در آتش سوخته نشوند، رسول اللّه -8 ُق ظ فُ َظ َََج َظ  ي الَ

 َّ َّي َّ الَّال َّال � َّي ُا بَي
ِّ َِ وُ  فَإَنُّه َال ُ�

قُ َِ
ظ َال �ُ ََ تُالُوُ   ْظ اگر فالنى را ديديد، او را بكشيد ولى « »فَي

 (ابوداود).. »دهد مگر آفريدگار آتش او را به آتش نكشيد، زيرا بوسيله آتش عذاب نمى
ن آنان قطع نشوند، اعضاء بدكشته شدگان مثله نشوند، يعنى چشم، گوش، بينى و  -9

َ «گويد:  مى عمران بن حصين َّ َُّموُل �  ََ ظُم ظالَةَ  َن َ�َظَ ينَي َعَ  �س ََ قََة  ََ ُّ َ �س ََ  »َبُ لََي 
اعضا ميت) منع   كرد و از مثله كردن (بريدن ما را براى دادن صدفه تشويق مى صرسول اللّه«

 ).ابوداود با سند خوب(. »كرد
بعد از بسيج كردن لشكر  صاى پيروز شدن در برابر دشمنان. رسول اللّهدعا بر -10

ُ  ظ «فرمود:  به ميادين نبرد مى َززظ َز�َا �مظ دظ
َ
َََميَزَم �َ َكيَا  َّ ََى �س ُسِظ ََ َكتَيَا 

ظ
َل �َ َ

َظ �سالُّ ّ  ُن
نَي َعالَ،ظَ  ظ  ظ ُُ �نظ ن) و به حركت بار خدايا، خدائى كه نازل كننده كتاب (قرآ«(متفق عليه).  »ََ

دهنده احزاب و گروها هستى، دشمن را شكست ده و ما را در برابر آنان  دهنده ابرها و شكست

َِ «فرمايد:  ، و مى»پيروز بگردان
ظ
َأ
ظ
ََ �ي َََعَظ   َ� ََ َّ� ََ ُ  َعَظ ََ ُل ه � ََ َِّد� َمي تُ

َظ قَالّ
َ
  ََ َِّد� ََ َال تُ تَي

ََُظ
ًح  ِظ َِ ُحُ  ظ  ِظ َِ شود يا خيلى كم جواب  به دو دعا جواب رد داده نمى«(ابوداود).  »يَدَ� ضُالظَكُ  

شود، دعاء وقت اذان و دعاء موقع جنگ، لحظاتى كه بعضى، بعض ديگر را  رد داده مى
 .»كشند مى

  : عقد ذمه و احكام آن: ماده هشتم
عقد ذمه: عقد ذمه عبارت است از پناه دادن كفار و تسليم شدن آنان در برابر  -1
ومت اسالمى و پرداختن ماليات بنام جزيه و التزام آنان نسبت به احكام اجتماعى و حك

 انتظامى شريعت اسالم، مانند حدود، قتل، سرقت و غيره.
مسئول عقد ذمه چه كسى است؟ عقد ذمه توسط امام يا قائم مقامش برگزار  -2

خالف، اجاره و  دادى نيستند، برگردد، سواى اين دو مجاز به برگزارى چنين قرار مى
تواند پناه دهد يا امان  مين (پناه دادن و امان دادن) زيرا هر فرد مسلمان، مرد يا زن، مىتأ
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نامه جارى كند. زيرا حضرت ام هانى دختر ابى طالب، يكى از مشركين را پناه داده بود و 
 بازگو كرد، رسول صاللّه  آمد و جريان را براى رسول صاللّه  بعد به محضر رسول

َّ «فرمود:  صاللّه  ّم َمي
ُ
ّنَظَت ضَي  

َ
َّي َن ظ   ّن

َ
 ََ ِظَت  َج

َ
نَي َن ظ   ِظ َج

َ
َظ   به هر كس كه تو امان و « »قَ

 (بخاري). .»ايم پناه دادى ما نيز او را پناه و امان داده
الزم است كه اهل ذمه بوسيله لباس يا وجه امتيازى  ،تمييز اهل ذمه از غير اهل ذمه -3

مسلمانان جدا باشند تا شناخته شوند و در مقبره مسلمانان دفن نشوند. و آنان  ديگر از

َال «فرمايد:  مى صاللّه  ابتداء به سالم نشوند و در صدر جلسه جاى داده نشوند، رسول
ِل  َط ِ  فَيضظ � َِ

ََ  َِ ُم ظ  ََ َد
َ
َم فَإََذ� َََق،تُ ظ  

َِ َّ يَّى بَيس َُ َّ َال � ََ َُ وَد 
ظ
ُ َ� �ل ََ ،ََقهَ َقىظ ضظ

َ
  

َ
 »َُ  الَل

براى يهود و نصارى ابتداء به سالم نكنيد، هر گاه كسى از آنان را درميان راه ديديد «(مسلم). 
 . »به تنگناترين مسير او را وادار كنيد

  :اهل ذمه از انجام اين كارها منع شوند -4
رفتن ساختن كنيسه و معابد و تجديد بناء معابدى كه در حال انهدام و از بين  -1

ُد ني َلََِا َنَظ ي«فرمايد:  مى صاللّه  است. رسول َّ َ�ُ 
َ
ََال ِمَِم  � َِ ٌة  َِ  تُبظَ� َِ،ظ

َ
هيچ « »ال

اى (معابد يهود و نصارى) در اسالم ساخته نشود و آنچه كه در حال انهدام است تجديد  كنيسه
 ).وطار(صاحب مغنى ونيل األ. »بنا نيز نشود

الُوظ «فرمايد:  مى صاللّه  نازل مسلمانان، رسولبلندتر ساختن منازل از م -2 ِظ ُِم َ� َِمظ �
َ� َعالَ،ظهَ  ِظ �ُ 

َ
ال (بيهقى . »اسالم از هر چيز برتر است و هيچ چيزى بر اسالم برترى ندارد« »ََ

 ).هو حسنو
شراب نوشى، خوردن گوشت خنزير و آشكار خوردن و نوشيدن در ماه مبارك  -3

آنچه كه براى مسلمانان حرام است بر اهل ذمه واجب  رمضان در انظار مسلمانان بلكه هر
 است كه بخاطر اجتناب از آلوده كردن مسلمانان آنها را مخفيانه انجام دهند.

 گردد: عقد ذمه با اين كارها نقض مى ،عوامل نقص عقد ذمه -5
  .خوددارى از دادن جزيه  -1
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 د.ان عدم التزام نسبت به آن احكامى كه در متن عقد مشروط بوده  -2
آورى براى مسلمانان، مانند: قتل، قطع طريق، جاسوسى، پناه  گونه حركت زيانهر  -3

 دادن جاسوس خارجى يا ارتكاب زنا با زن مسلمان. 
 توهين نسبت به خدا، رسول و قرآن.   -4

  :حقوق اهل ذمه
اهل ذمه حق دارند كه مسلمانان از جان، مال و عرض و آبروى آنان حفاظت كرده و 

بته اين تعهد در حق آنان تا زمانى است كه ذيت و آزار آنان اجتناب كنند، الاز هر گونه ا
 صاللّه  اند. رسول آنان به عهد و پيمان خود وفا نموده مرتكب نقض عهد نشده

َق،َيَنةَ «فرمايد:  مى
ظ
ُمُه ضَوَم �َ ُظ نَي َل

َ
هر كس اهل ذمه را اذيت كند، من روز « »َن ظ نَذى َذّن،ًي فَأ

اگر آنان ). خطيب در تاريخ خود از ابن مسعود با سند حسن(. »او خواهم بودقيامت دشمن 
گردد. اما  مرتكب خالفى شدند كه موجب نقض عهد باشد، خون و مال آنان حالل مى

انسان در برابر گناه ديگران مسئول  زنان و فرزندان آنان تحت عقد ذمه هستند. زيرا
 نيست.

  :بس : معاهده و صلح و آتش ماده نهم
  :بس آتش

عقد ايجاد آرامش و سكون با محاربين، جايز است، مشروط بر اينكه مشتمل بر 
ها محاربين را دعوت  در بسيارى جنگ صمصلحت و منافع مسلمانان باشد، رسول اللّه

به آرامش و سكون كرده است و از آن جمله است، دعوت به صلح و آرامش با يهود 
بندى ادامه داشت تا  زد آنان رفت، اين آرامش و جنگن صاللّه  مدينه، زمانى كه رسول

 غدر كردند، آنگاه رسول صاللّه  اينكه خود يهود مرتكب نقض عهد شدند و با رسول
 با آنان قتال كرد و آنان را از مدينه اخراج نمود. صاللّه 

 



 روش زندگي مسلمان  484

 

  :معاهده
، معاهده عدم تجاوز و حسن هم جوارى ميان مسلمانان و دشمنان آنان جايز است

اى را براى مسلمانان در بر داشته  مشروط بر اينكه، اين معاهده مصلحت و منافع برجسته

َم ظ «فرمود:  چندين معاهده با كفار نموده و مى صاللّه  باشد. رسول ََ َِ ظ نََ  سَُ  ظ بَ
َ َعالَ،ظَ  ظ  َّ � �ُ َِ تَ َظ

َ ُ خداوند كمك كنيم و عليه آنان از  عهد خود را با آنان وفا مى«(مسلم).  »ََ

ۡم ﴿فرمايد:  خداوند مى .»جوئيم مى واْ لَ�ن َتَ�ٰمن ِۡ ِجِد ٱۡ�ََراِم� َ�َما ٱ َۡ ََِن َ�َٰهدّ�ۡم ِعََد ٱلَۡم َّ ِِّ� ٱ
ۡمۚ ِِنّ  واْ لَهن َتقِيمن ِۡ ّتقِ�َ  فَٱ ِّب ٱلۡمن َ �ن َّ بجز آنانى كه در مسجد حرام با آنان پيمان « .]7: التوبة[ ﴾ٱ

م كه معاهدين به عهد و پيمان خود وفا كنند، شما نيز با آنان وفا كنيد. خداوند ايد، مادا بسته
است.  كشتن معاهد را حرام قرار داده صاللّه  رسول .»ترديد، اهل تقوى را دوست دارد بى

َّةَ «فرمايد:  مى َ
ظ
ََة �ْ ََ �َّ حظ  َِ � سَ ظ ضَ ًَ يَم َِ تََل ُن َْ تل معاهدى را به ق  هر كس«(بخاري).  »َن ظ 

ُدَ «فرمايد:  و مى. »رسد برساند، بوى بهشت به او نمى ُِ َُ �َظ َب دظ
َ
َال   ََ  ََ َِ ظ

ظ
َُ بَيَ َلى

َ
 »الَّ  َال  

 .»گيرم نمى  كنم و قاصد را به اسارت من عهد و پيمان را نقض نمى«(ابوداود). 
  :صلح

اشد كه هرگاه مسلمانان ناگزير به صلح شوند و صلح منافع و فوائدى را در برداشته ب
دشمنان خود وارد صلح شوند، رسول  توانند با يابند، مى در غير آن صورت تحقق نمى

با اهل مكه در حديبيه صلح كرد، همانطور كه با اهالى نجران در برابر اموالى كه  صاكرم
آنان ملزم به پرداخت آن بودند، صلح نمود، با اهالى بحرين در برابر پرداخت ماليات 

 نيز صلح نمود. دومهاكيدرمشخص و با 

  : تقسيم غنيمت، فئى، خراج، جزيه و نفل: ماده دهم
  :تقسيم غنائم

بدست مسلمانان ) ميدان جنگ(شود كه در دارالحرب  غنيمت به اموالى گفته مى
افتد و حكم آن اين است كه به پنج قسمت تقسيم شود. يك پنجم آن در اختيار امام  مى
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عامه صرف شود و چهار پنجم ديگر آن متعلق به آن مسلمين قرار گرفته و در مصالح 
اند، چه عمال قتال كرده يا  دسته از افراد سپاه است كه در معركه و جنگ حضور داشته

ةَ «فرمايد:  مى اند، حضرت عمر نكرده َِ ْظ ظَو ََ �س ََ،ظَمُة سََم ظ َدَ  َْ
ظ
مال غنيمت «(بخاري).  »�ََ

به هر كدام از سپاهيان اسالم كه با ، »اند داشته به آن كسانى متعلق است كه در معركه حضور
اند، سه سهم و آنانى كه بدون اسب بوده و پياده  هاى خود عليه دشمن جنگيده اسب

وٓ عۡ ٱوَ ﴿د: فرماي شود، خداوند مى اند، يك سهم داده مى جنگيده ْ لَمن َما ا َّ نّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن تنمَغَِمۡ  ََ
َ
 فَأ

 ِ ّ هن  َِ ََ ن ولِ  ۥ�ن ِن ِي َولِلّر َِ رۡ لۡ ٱ َو َ ٱوَ  َ�ٰ قن ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ َۡ بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل َّ َتنمۡ  ِِن ل ِ  َءاَمَتنم ُن ِ ٱب َّ 
 ٓ نَزۡ�َ  َوَما

َ
ٰ  اأ بۡ  َ�َ رۡ لۡ ٱ مَ ََوۡ  ِدنَاََ و بدانيد كه آنچه از هر « .]41[األنفال:  ﴾َعانِ مۡ �َۡ ٱ َ� ۡ�َ ٱ مَ ََوۡ  قَانِ فن

ه خداوند و آنچه روز فرقان، روزى كه دو گروه به هم اگر ب- غنيمتى كه به دست آوريد
يك پنجمش از آن خدا و رسول [او] و  -رسيدند، بر بنده خود نازل كرديم، ايمان داريد

 .»خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است
شوند، اگر غنيمتى بدست  هايى از لشكر كه براى جنگ با دشمن اعزام مى توجه: دسته

 آوردند، تمام افراد لشكر در آن شريك هستند اين غنيمت تنها مختص افراد سريه نيست.

  :فيء
شود كه كفار و محاربين آن را رها كرده بدون اينكه جنگى  به اموالى گفته مى فيء

كند، يعنى  صورت گيرد از ميدان فرار كنند، حكم آن اين است كه امام در آن تصرف مى
گيرند. امام در مصالح خاصه و عامه  در اختيار امام قرار مىمانند خمس مال غنيمت 

فرمايد:  ين خصوص مىكند، خداوند در ا مسلمانان بر حسب تشخيص آن را هزينه مى

﴿ ٓ ٓ  ّما فَا
َ
ن ٱ ءَ أ َّ  ٰ وِ�ِ  َ�َ ِن هۡ  ِمنۡ  ۦََ

َ
َرىٰ لۡ ٱ لِ أ ولِ  فَلِّلهِ  قن ِن ِي َولِلّر َِ رۡ لۡ ٱ َو َ ٱوَ  َ�ٰ قن ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ َۡ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل

بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  َّ ونَ  َ�  َ�ۡ  ل  ٱ َ�ۡ�َ  دنولَ� ََ�ن
َ
ٓ غۡ ۡ� مۡ  ءِ ََِيا آنچه خداوند از «. ]7[الحشر:  ﴾ِمَ�ن

] اهل آباديها بر رسولش ارزانى داشت، خاص خداوند و رسول و خويشاوندان [پيامبر] و  [اموال
 .»تان دستگردان نباشديتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است. تا بين توانگران
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  :خراج
گردد كه حكومت اسالمى  هائى تعيين مى خراج، آن مقدار يا مبلغى است كه بر زمين

اختيار امام و حكومت  در آنها را به تصرف در آورده است. اين گونه اراضى كه قهراً قهراً
ند يا اينكه آنها گيرند، امام اختيار دارد كه آنها را ميان مجاهدين تقسيم ك اسالمى قرار مى

را وقف تمام مسلمانان نموده و هر كس كه آنها را در دست دارد، مبلغى مشخص در 
آورى اين مبلغ،  سال به عنوان خراج بطور مستمر و دائم از آنان وصول كند و بعد از جمع

در خصوص اراضى  وجه مذكور در مصالح عامه مسلمانان هزينه شود، حضرت عمر
 عراق و مصر، فتح كردند، چنين عمل كرد. كه از سرزمين شام،

توجه: اگر حكومت با دشمن در عوض خراج مشخصى از اراضى آنان صلح كرد و 
بعد مالكان آن اراضى مسلمان شدند، به محض مسلمان شدن خراج از آنان ساقط 

 فتح شده باشند، مالكان اين گونه اراضى كه قهراً هاى كه قهراً گردد، بر خالف زمين مى
 مسلمان شوند. اند، همواره بايد مبلغ مشخص شده را بپردازند ولو اينكه بعداً ح شدهفت

  :جزيه
شود، مقدار آن، اين  جزيه مبلغ مشخصى است كه در پايان سال از اهل ذمه وصول مى

فتح گرديده و در تصرف حكومت اسالمى در  قهراً شان  است كه از كسانى كه شهرهاى
شود، البته اين وجه از هر مرد  ا چهل درهم نقره در سال اخذ مىآمدند، چهار دينار طال ي

شود، و  اند و جزيه از آنان گرفته نمى شود، مردان نابالغ و زنان مستثنى بالغ وصول مى
همچنين مساكين نادار و كسانى كه توان كسب را ندارند، مانند بيماران و افراد مسن نيز از 

رف قرار داد صلح هستند از صلح يعنى كسانى كه ط حكم جزيه مستثنى هستند، البته اهل
شود و به  نچه كه در قرارداد صلح مورد توافق طرفين بوده است از آنان وصول مىكفار، آ

شود، و حكم جزيه اين است كه براى  محض مسلمان شدن، اين مبلغ از آنان ساقط مى

ََِن َ� ﴿ايد: فرم ليل آن اين آيه است، مىمصالح عامه مسلمانان صرف شود، و د َّ ْ ٱ َ�ٰتِلنوا
َنوَن دََِن  نۥ َوَ� ََِدَ و�ن ِن ََ ن َو َّ وَن َما َحّرَم ٱ ُن َّرِ َۡوِم ٱ�ِخرِ َوَ� �ن َۡ ِ َوَ� بِٱ َّ َنوَن بِٱ ٱۡ�َّقِ ِمَن َنۡؤِم
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ۡزَ�َة َعن ََدٖ  واْ ٱۡ�ِ ۡعطن ٰ �ن َّ وتنواْ ٱلِۡكَ�َٰب َح
ن
ََِن أ َّ ونَ  ٱ ۡم َ�ٰغِرن با آن دسته « .]29: التوبة[ ﴾٢ َوهن

دانند  از اهل كتاب كه بر خدا و روز قيامت ايمان ندارند و حرام خدا و رسول خدا را حرام نمى
كنند، بجنگيد تا در حالت زبونى و ذلت (به حكومت اسالمى)  و از دين حق (اسالم) پيروى نمى

 .»جزيه بپردازند

 :نفل (جايزه جهاد)
يا فرمانده، براى كسانى كه او آنها را جهت انجام يك كار مهم  اى است كه امام جايزه

طلبد، اعالم كند، و نفل از مال غنيمت مازاد از سهم و بعد از جدا كردن  نظامى رزمى مى
شود. نفل يا جايزه اگر موقع اعزام  خمس به كسانى كه شايستگى آن را دارند، داده مى

ز يك چهارم كل مال غنيمت بيشتر نباشد و گردد ا سپاهيان به سرزمين دشمن اعالم مى
گردد از يك سوم كل مال غنيمت  اگر بعد از رجوع لشكر از سرزمين دشمن اعالم مى

ّ «گويد:  بيشتر نباشد، حبيب بن مسلمه مى َّ
َّ ُت � َظ َِ  َدَ   َُ

ََ�للالُ ةَ 
َ
َظ  َ

ظ
َِ �ي ُلَ   ِل َل �س

ِّ �َ

ةَ  َِ ِّجظ حاضر بودم، يك چهارم در ابتدا و يك سوم بعد از  صمدر اعالم جايزه رسول اكر« »�س
 ).احمد و ابوداود( .»شد مراجعت اعالم مى

 : اسيران جنگى: ماده يازدهم
درباره اينكه اسيران جنگى از كفار، كشته شوند يا در برابر فديه آزاد شده و يا بدون 

نظر دارند، چون  اختالف ءفديه آزاد كرده شوند يا به عنوان برده از آنها استفاده شود، علما
اند و موضوع به تفصيل بيان  هاى قرآن در اين خصوص بطور اجمال سخن گفته آيه

ۡ ﴿فرمايد:  ده است. چنانكه قرآن مىنگردي َّ ُِ ٱ َُ فَ ٰ  لّرِقَا َّ ٓ  َح ۡ�َ  َِِذا
َ
مۡ َ وهن ْ  َتنمن ّدوا َن ۡ ٱ فَ  َوثَاَق ل

ۢ  فَِِّما َّ ٓ  �ّما دن َ�عۡ  �َم گردن دشمنان را بزنيد وقتى شما آنان را از پا در آورده « .]4 [محمد: ﴾ءً فَِدا
گير كرديد، آنان را محكم ببنديد، و بعد احسان نموده رها كنيد يا در عوض فديه آنان را  و زمين

اينكه در  دهد، كه اسيران را بدون فديه آزاد كند يا اين آيه به امام اختيار مى. »آزاد سازيد
مال، اسلحه يا در مقابل آزادى اسيران مسلمان در دست دشمن، عوض اخذ فديه، مانند 
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ۡم ﴿اى ديگر آمده است:  ند، و در آيهآنها را آزاد ك وهن ۡ�ِ�َِ� َحۡيثن وََجدّ�من ْ ٱلۡمن فَٱۡ�تنلنوا
ۡرَصدٖ  َُ  ّ ۡم �ن ْ لَهن وا دن ۡم َوٱۡ�عن وهن ن ۡم َوٱۡح�ن وهن ذن ا مشركان را هر كجا كه آنان ر« .]5: التوبة[ ﴾وَخن

 اين آيه حكايت از آن دارد كه مشركين بايد كشته شوند. »بيابيد بكشيد
مصالح  اند كه امام مسلمين با توجه به منافع و البته جمهور علماء براين عقيده

مسلمانان ميان قتل، فديه، آزاد كردن بدون فديه، استرقاق، (برده گرفتن) اختيار دارد، هر 
كند، زيرا در احاديث ثابت  دهد، عمل مسلمين تشخيص مىكدام را كه بيشتر و بهتر به نفع 

با توجه به مصلحت عامه مسلمانان، به هر كدام از اين  صاست كه رسول اكرم
 ها عمل كرده است. صورت

 و هوشى بدنى  هاى مسابقه، تيراندازى، ورزش و تمرين:  فصل دوم
 اين فصل مشتمل بر پنج ماده است:

 ها: ورزش : اهداف، اين گونه ماده اول
از آنها ياد  »فروسيه«اسالم به عنوان ها كه در صدر  مقصد اصلى از تمام اين ورزش

ها، در احقاق، حق، يارى رساندن به  شد، استعانت، و يارى جستن توسط اين ورزش مى
جاه  ها نه حصول و جمع كردن مال و حب حق و دفاع از آن است، مقصود از اين ورزش

ايجاد فتنه و فساد  رض واأل عات آن مانند: سركشى و علو فىتبو شهرت بوده است و نه 
 در زمين.

كنند، هدف  متأسفانه برخى از  ورزشكاران امروزى چنين اهداف نامطلوبى را دنبال مى
ها هر چند كه در شكل و شمائل با هم مختلف هستند، حصول  از تمام انواع ورزش

 براى جهاد فى سبيل اللّه است.زم قدرت و بدست آوردن و رسيدن به توانائى ال
ديدگاه اسالم بايد درك نمود و  آرى، روى اين اصول الزم است كه ورزش را از

مسلمانان را از اهداف ورزش آگاه كرد، هر كس برداشتى غير از اين از ورزش داشته 
ند لهو، بيهودگى و قمار است، آن را از مسير اصلى و پسنديده خود به مسير نامطلوب، مان
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ْ ﴿ت: است. دليل اصلى مشروعيت ورزش، اين آيه اس وق دادهس ِعّدوا
َ
م َوأ  تنمَتَطعۡ ِۡ ٱ ّما لَهن

َقوَىل «فرمايد:  است كه مى صو حديث رسول اكرم .]60[األنفال:  ﴾قنّو�ٖ  ّمِن
ظ
َنُ  �َ ظُممظ ٌ   �س ِظ َل

 ََ ،ظ َِ َنَ  �سّح ظُممظ َّ َنَ  �س � 
َ
َل الَل َد

َ
تر است نزد خدا از مؤمن  محبوب مؤمن توانا بهتر و« »ََ 

آالت حرب و دليل و برهان  و توان در اسالم شامل شمشير، ابزار و ه. قو»ضعيف و ناتوان
 است.

هايى كه تعيين جايزه، در برد و باخت آنها جايز يا ناجايز  : ورزش ماده دوم

  است:
تيراندازى،  مسابقه دادن و دريافت وجه و انواع جايزه، در اسب دوانى، شترسوارى و

َِ الَّال «فرمايد:  مى صاسالم جايز است. رسول اكرم ءبدون اندك اختالف ميان علما َال َمىظ

ل  
ُظ َظ نَ

َ
   ِ َظ َديفَ

َ
َإ   مسابقه دادن و دريافت وجه در صورت برنده شدن فقط در « »َِ ُل

، دو، ها مانند: كشتى، شنا سائر ورزش. »شترسوارى، اسب دوانى و تيراندازى جايز است
سوارى، ماشين سوارى، وزنه بردارى، قاطر سوارى و االغ دوانى، قايق رانى، حل  دوچرخه

ها  كردن مسائل علمى و حفظ كردن، دريافت وجه و عوض براى كسى كه در اين بازى
ها هر چند كه به ذات خود  شود طبق فتواى صحيح روا نيست. اين گونه ورزش برنده مى

باخت جايز  ولى اخذ جوايز بصورت مسابقه و برد و هائى مشروعى هستند، ورزش
توان از كشتى رسول اللّه با ركانه بن زيد، استناد نمود، زيرا  نيست. در اين مورد نمى

اى را كه ركانه براى  بعد از شكست دادن ركانه بن زيد در كشتى، جايزه صرسول اكرم
چنين از جايزه گرفتن حضرت هم او پسداد و آن را مسترد نمود،برنده اعالم كرده بود، به 

توان استناد  ها نمى از قريش در مساله غالب شدن و پيروز شدن رومى  ابوبكر صديق
نمود، بدليل اينكه اين جريان در بدو اسالم كه هنوز بسيارى از احكام نازل نشده بود، 

 اتفاق افتاد.
ت كه اين سه فلسفه انحصار جواز دريافت جايزه در سه ورزش، فوق الذكر اين اس
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ها كه در جهاد اسالمى نقش  ورزش در جهاد اسالمى نقش دارند، برخالف ساير ورزش
آنچنانى ندارند، چرا كه جهاد متكى به اسب دوانى و شتر سوارى و تيراندازى بود، امروز 

ها و شترهاى دوران صدر اسالم مقايسه  ها و هوا پيماهاى جنگى با اسب اگر موشك
، مسابقه دادن در فراگيرى استفاده از اين ابزار و دريافت جوايز صحيح شوند، مانعى ندارد

ها و هواپيماهاى نظامى امروزه در جهاد نقش بسزايى را  ها، تانك است. چرا كه موشك
ثرتر در جهاد است. عالوه بر تمام ورزشها ايفاء نقش بهتر و مؤ كنند، و غرض از ايفا مى

داد، بسيارى از مردم  ها جايز قرار مى تمام ورزشاين اگر شارع دريافت جوايز را در 
كردند، و آنگاه هدف اساسى  ها را به عنوان شغل و وسيله اكتساب رزق انتخاب مى ورزش

شد و احقاق حق و  كه همانا، كسب توانائى و قدرت جهاد است به فراموشى سپرده مى
رد، حال آنكه سعادت ك ابطال باطل كه پشتوانه اصلى يگانه پرستى است تحقق پيدا نمى

دنيا و آخرت مردم در اين است كه خداى يكتا را عبادت كنند و شرع و آئين او را پياده 
 كنند.

  : نحوه اعالم جوايز در مسابقه و تيراندازى: ماده سوم
دوانى و تيراندازى، اين است كه اين جايزه  تر در اعالم جوايز در اسب بهتر و مناسب

هاى خيريه و افراد نيكوكار تعيين و اعالم گردد، تا از هر گونه  از طرف حكومت يا انجمن
شبهه پاك و فقط بخاطر تشجيع و تشويق آمادگى براى جهاد باشد و در عين حال اگر 

مسابقه  يكى از طرفين در جايزه از طرف يكى از مسابقه دهندگان اعالم شود، مثل اينكه،
قه بر من غلبه پيدا كردى مبلغ ده هزار يا اگر در اين مساب: «به طرف مقابلش اعالم كند

ندارد، اگر هر دو طرف مسابقه اعالم جايزه كنند، نزد  مانعى» دهم صدهزار تومان به تو مى
جمهور جايز است بشرط اينكه از شركت دادن فرد سومى كه اعالم جايزه نكرده اباء 

 نورزند.
صورتى كه طرفين اعالم  له محلل معروف است، علت عدم جواز در(اين مسأله به مسأ
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گيرد و هر كدام از طرفين  جايزه كرده باشند اين است كه قضيه شكل قمار بخود مى
كند و اين حالت شبيه با حالت  مسابقه موقع سود و نفع را داشته و از تاوان دورى مى

قمار است ولى اگر سومى را كه از طرف خود اعالم جايزه نكرده است، شريك كنند، 
 له را مورد نقد قرار داده و آنرا. عالمه ابن قيم اين مسأآيد الت قمار بيرون مىقضيه از ح

اين فتواى سعيدبن مسيب است، امام مالك آن را  خالى از عدل و انصاف دانسته است).
 اند. رد كرده و ديگران آن را اختيار كرده

  : نحوه مسابقه (اسب سوارى) تيراندازى: ماده چهارم
 :انى و اسب سوارى به نكات زير بايد توجه شوددر مسابقه شتردو

 .مشخص شدن نوع سوارى، مانند اسب، شتر، تانك يا هواپيما -1
دهنده از لحاظ جنس يكسان باشد، مثال ميان شتر و اسب  سوارى طرفين مسابقه -2

  .مسابقه معتبر نيست
  .و نه بسيار كوتاه مسافت مشخص باشد، نه بسيار طوالنى باشد -3
 برابر جايزه است، مبلغ جايزه بايد مشخص باشد. اگر مسابقه در  -4

هاى و سم آنها بطور  هاى مسابقه دهندگان در يك صف در حالى كه قدم بعد اسب
مساوى در يك خط و يك نقطه قرار گرفته باشند، بايستند و سپس داور مسابقه دهندگان 

گان با آخرين و مسابقه دهند را جهت آماده شدن اخطار كند و بعد سه بار تكبير گويد
هر طرف مسافت يك داور مستقر باشد، داور در گوشه خط  تكبير به حركت درآيند، در

مسابقه چنان بايستد كه موقعيت مسابقه دهندگان كامال برايش روشن باشد تا بدون هيچ 
ابهامى بتواند قضاوت كند كه كدام يك از طرفين مسابقه برنده است. اگر مسابقه دهندگان 

هستند و تعداد آنها بيش از ده نفر است، جايزه فقط ميان ده برنده به ترتيب  گروه زيادى
، بعد به برنده سوم ،بعد به برنده دوم ،زير بايد توزيع گردد، بيشترين جايزه به برنده اول

بعد به  ،به برنده چهارم، بعد به برنده پنجم، بعد به برنده ششم، بعد به برنده هفتم بعد
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بعد به برنده يازدهم داده شود به رديف  ،بعد به برنده دهم ،به برنده نهمبعد  ،برنده هشتم
از جلب و  صبعدى چيزى داده نشود، جلب و جنب در مسابقه روانيست، رسول اكرم

َِمَ «فرمايد:  جنب منع كرده است، مى َِمظ � َِ  َّ ي َْ َال َد ََ  ََ َال َجََ ََ  ََ َال َجالَ جلب، اين  »ََ

كند تا با  »هى«رد تا بر مركبش جيغ كشد و آن را خصى را بگمااست كه مسابقه دهنده ش

سرعت بيشتر بتازد، جنب، اين است كه مسابقه دهنده در كنار اسب و مركب خود، اسب 
ديگرى را بخاطر تشويق و آماده كردن مركبش قرار دهد تا با دويدن آن، اين نيز بدود و 

 ابقه دهنده است پيدا شود.شكل مسابقه ميان اين دو اسب كه متعلق به يك مس
مناضله: يعنى مسابقه در تيراندازى با تيرهاى تفنگ، گلوله توپ و غيره، تيراندازى و 

ُزو� «فرمايد:  مى صاللّه لمسابقه در آن از مسابقه اسب سوارى بهتر است، رسو ّظ �

َكىُو� ِظ َظ تَ
َ
ّ َن ظ  

َ
َل الَل َد

َ
ُزو�   ِظ َظ تَ

َ
 ََ َكىُو�  ّظ � و اسب سوارى كنيد، تير اندازى از  تير اندازى« »ََ

اسب  كند تا ثرى را ايفاء مىچرا كه تيراندازى در جهاد نقش مؤ »اسب سوارى بهتر است
 دازى بايد به نكات زير توجه شود:سوارى و شتردوانى، در تيران

 مسابقه تيراندارى ميان كسانى برگزار شود كه در تيراندازى مهارت دارند. -1
 كنند. داد تيرهايى كه به هدف اصابت مىتشخيص دقيق تع -2
 شناخت نوع مسابقه، اينكه اين تيراندازى مبادرت است يا مفاضله. -3

گويد: هر كس از ميان بيست تير،  مبادرت: اين است كه هر كدام از طرفين مسابقه مى
 پنج تير نخست را به هدف بزند، او برنده است.
گويد: از ميان بيست تير هر كس كه پنج  ىمفاضله: اين است كه هر كدام از طرفين م
 تير اضافه از ديگران به هدف بزند برنده است.

اش متناسب باشد، نه بسيار زياد و نه بسيار  هدف، نشانه مشخص شود و فاصله -4
كم. بعد از حصول توافق در تيراندازى و شرايط مذكور، يكى از طرفين مسابقه شروع به 

د اينكه نخستين تيرانداز چه كسى باشد، اختالف شود، يكى از تيراندازى كند، اگر در مور
كشى تعيين شود، حق با وى مسابقه بايد بدون هرگونه حيف و ميل و ستم  طرفين با قرعه
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 برنده شود، جايزه از آن او است.برگذار شود تا به خوبى به اتمام رسد و هر كس كه 
اى جايز است نه واجب.  ى، معاملهاسب سوارى و شتردوان توجه: مسابقه تير اندازى و

توانند آن را فسخ كنند حتى يك  لذا طرفين بعد از توافق و قبل از وارد شدن به مسابقه مى
اين گفته يا قول مسابقه  تواند آن را لغو كند، و طرف نيز بدون رضايت طرف آخر مى

است و عده  نوعى وعده در واقع» دهم هر كس از من برنده شود اين مبلغ را مى«دهنده 
 اش اجبار كرد. توان بر تنفيذ وعده كننده را نمى

كند، زيرا خالف وعده  اش را نافذ مى مروت وعده البته وعده كننده از لحاظ تقوى و

تُُه «است:  كردن از لحاظ عرف و اخالق حرام است. و اگر كسى چنين گفته َن ظ َمىَقظ

 َِ َظ َعالَ،ظَه َك
َ
َطّ  َكِ�   ِظ ُُ ظ فَالظ،ُ از هر كسى كه سبقت گرفتم بايد، اين مبلغ را بدهد يا « »�َنَظ

اى در واقع جايز نيست، چرا كه اين گونه وعده  چنين وعده ،»اين مبلغ بر وى واجب است
 گردد. گرفتن از دايره مسابقه مشروع خارج است و  نوعى كسب غير مشروع محسوب مى

  روا نيست: جايزه  ا بدون ي  با جايزه  مسابقه، همراه كه  : مواردى ماده پنجم
هاى كاغذى يا  بازى باورق(پنگ  هاى نرد، شطرنج و پاسوربازى، پينگ مسابقه در بازى

البته، فوتبال جايز است بشرط اينكه مقصد از آن حفظ و  و غيره جايز نيست.) پالستيكى
رشد توان جسمى براى جهاد باشد و منجر به كشف عورت و تاخير نماز نباشد و از 

 گونه، سخن نازيبا، دروغ و سب و شتم خالى باشد.هر
اى از قرآن يا  تواند چنين اعالم كند: هر كس پاره توجه: هر فرد خير و نيكوكار مى

له متعلق به علم ميراث يا را حفظ كند يا چند مسأ صحديثى از احاديث رسول اكرم
نه تشويق و ترغيب دهم، زيرا اين يك گو حساب را حل كند، فالن مبلغ پول را به او مى

علمى كه از جمله  است در جهت حفظ كتاب اللّه، سنت رسول اللّه و ساير مسائل دينى و
شود،  اند، كسى كه در مسابقه مشروع و جايز برنده مى نيازهاى بسيار مهم امت اسالمى

ا تواند جايزه را بگيرد يا آن را ترك كند، كسى كه جايزه را اعالم كرده است، بايد آن ر مى
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 به كسى كه برنده شده است تحويل دهد.

 بحث بيوع: فصل سوم
  :) ماده است9ل بر نه (تمشاين فصل م

  : حكمت و اركان بيع: ماده اول
  :حكم بيع -1

َحّل ﴿فرمايد:  ه مشروع است، خداوند مىاز روى كتاب اللّ) خريد و فروش(بيع 
َ
ن ٱ َوأ َّ 

ََوٰ ٱ وََحّرمَ  عَ يۡ ۡ�َ ٱ ْ لّرِ رسول  .»است را حالل و ربا را حرام قرار دادهخداوند بيع « .]275: ة[البقر ﴾ا
خريد و فروش  ا آن را حالل و مشروع قرار داده است و شخصاًا و عملًنيز قولً صاكرم

 ضََب،ُُ  َديَاٌ َيَيد  «فرمايد:  كرده است و مى
َ
شهرى به عنوان دالل براى روستايى بيع  »ال

َ «فرمايد:  نكند، و مى
ظ
قَي�َي ِّ َِ َّ َنيسَ ظ َ�تَ َ،ي

ظ
ََ بَيِ ي َِ بايع و مشترى مادام كه از هم جدا « »ّ،

 ).متفق عليه(. »اند، اختيار فسخ معامله را بدون رضايت طرف ديگر دارند نشده
  :حكمت و فلسفه مشروعيت بيع

فلسفه و حكمت در مشروعيت بيع اين است كه انسان بدون ضرر به خود و به 
 اند نيازهاى خود را بوسيله آنچه در دست ديگران است تامين كند.ديگران راحت بتو

  :اركان بيع
 باشند: اركان بيع بشرح زير مى

آن باشد يا ) فروشنده(فروشد، مالك  وجود بايع: فروشنده بايد آنچه را كه مى -1
فروختن آن را داشته باشد و در ضمن توانايى و درك مفهوم و معنى بيع  )فروشنده(  اجازه
 راء را داشته باشد.و ش

ى، ديوانه يا نابالغ غير مشترى: (خريدار) خريدار بايد جايز التصرف باشد يعن -2
 ذون له و مجاز نباشد.مأ
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مبيع: كاالى مورد بيع، الزم است كه مبيع، چيزى مباح و پاك باشد و فروشنده  -3
شد ولو به شناخته شده با توان تحويل آن را به خريدار داشته و براى مشترى نيز معلوم و

 هايش. ذكر ويژگي
گويد: فالن كاال  صيغه عقد: و آن عبارت است از ايجاب و قبول، مثال خريدار مى -4

تُكَ «گويد:  را به من بفروش، بايع مى به تو فروختم يا عمال چنين كند، مثال: خريدار  »بِعْ

اگويد:  مى بً وْ نِى ثَ  حويل دهد.، پارچه را به من بفروش، بايع همان پارچه را باو تبِعْ

 صاللّه  اى بدون رضايت طرفين صحيح نيست. رسول تراضى: هيچ معامله -5

ِ  «فرمايد:  مى �ِ َ،ظُ  َ� ظ تَ
ظ
 ).ابن ماجه( است. صحت بيع منوط به رضايت طرفين »الَّ�َمي�ي

 : : شروط جايز و ناجايز بيع ماده دوم
   :شرايط مشروع -1

اگر وصف مشروط تحقق پيدا مشروط كردن وصفى از اوصاف در بيع جايز است. 
شود، مانند اينكه مشترى كتاب، شرط كند كه رنگ  اگرنه باطل مى كرد، بيع نافذ است و

 هايش آهنى باشند. هاى آن زرد باشد، يا مشترى منزل شرط كند كه درب و پنجره صفحه
رسيدن به خانه  چنين جايز است كه فروشنده حيوان يا ماشين، استفاده از آن را تاهم

اش شرط كند. يا فروشنده منزل، سكونت يك ماه را براى خود شرط  ا محل زندگىي
نمايد، يا مشترى پارچه، دوختن آن را و مشترى هيزم شكستن آنها را شرط كند، حضرت 

فروخت، سوارى آن را تا رسيدن به مدينه براى  صشترى را كه به رسول اللّه جابر
 خود شرط كرده بود.

  :شرايط نامشروع -2
جمع كردن دو شرط در يك معامله، مانند اينكه مشترى هيزم، شكستن و حمل  -1

َِ،ظ   «فرمايد:  مى صآنها را شرط كند، رسول اكرم ََ َف  ي ََ ظ
ََ  

َ
ََال َل،ظٌ   ََ  ٌَ لل َمالَ  َبَ

َ
 »ال

 .»بيع و قرض و دو شرط در يك بيع روا نيست« (ابوداود).
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 :شرايطى كه مخل به اصل بيع باشد -3
فروشنده ماشين شرط كند كه مشترى آن را به فرد سومى نفروشد، يا به فالنى  مثال

نفروشد، يا آن را هبه نكند يا خريدن را مشروط سازد به اينكه بايع او را قرضى دهد يا 

 «فرمايد:  مى صء مشخص را به او بفروشد. رسول اكرم فالن شى
َ
ال ََ َل،ظٌ   ََ  ٌَ لل َمالَ  َبَ

َ
ال

 َِ ََ َف  ي ََ ظ
كَ ََ ََ ََ َعَظ َِ،ظُ  َني ََىظ  

َ
ال ََ بيع و قرض، دو شرط در يك بيع و «(ابوداود).  »،ظ   

 .»فروختن آنچه كه در ملك نيست، ناجايز است
  :شرط باطل -4

همان شرطى كه عقد بابودن آن صحيح است اما خود شرط باطل است: مثل اينكه عدم 
والء را براى خود مستثنى كند، رسول خساره را در بيع شرط كند يا بايع و فروشنده اعالم 

ظط  «فرمايد:  مى صاكرم ََ ََ َنيَََة  َظ َن َِ ََ ٌل  ََ َو بَي َ َي ظ َّ َِ َكتَيَا �  ََ ظ ي ََى ًَ ظ ََ َتََط   »َنَ  �دظ
وجود ندارد، آن شرط   هر كس بيع را مشروط به شرطى كند كه در كتاب اللّه«(متفق عليه). 

 .»ط كندباطل است ولو اينكه صد بار شر

  : حكم شرط خيار در بيع: ماده سوم
  :اختيار گذاشتن براى خود در خريد و فروش در چند مساله جايز است

اند، هر  تا زمانى كه بايع و مشترى در مجلس عقد حضور دارند و از هم جدا نشده -1
 تواند آن را فسخ كند.  كدام از طرفين بدون رضايت ديگرى مى

َِ « فرمايد: مى صرسول اكرم لَىََّي بُوََّك سَُ َمي  ََ قَي  ََ ََ َظ  قَيَ فَإَ ِّ
َِ َّ َني سَ ظ َ�تَ ََ،ي

ظ
ََ بَيِ ي َِ ّ،َ

ظ
�ي

َ َمي َِ َِ،ظ َ�ُة  َِ ََقتظ بَ َُ َ�تََمي  ََ بَي  َِ َظ َك َِ ََ َ َميَ  َِ
بايع و مشترى تا زمانى كه از هم «(متفق عليه).  »َِ،ظ

و حقيقت امر را روشن كنند، بيع آنان مبارك اند، اختيار دارند، اگر راست بگويند  جدا نشده
 .»خواهد بود، اگر واقعيت را كتمان كنند و دروغ گويند، بركت معامله آنان از بين خواهد رفت

اگر فروشنده و خريدار، مدت معينى براى اختيار خود، در نظر بگيرند و روى آن  -2
ر دارد، بعد از گذشت مدت، توافق شود، هر كدام از آن دو تا پايان مدت ياد شده اختيا
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َ  ظ «فرمايد:  مى صگردد. رسول اكرم بيع خود بخود نافذ مى ََ َ ُ َُ  َ ََ  ََ َالُمو َظ ظُم  »�س
 ).ابوداود و حاكم(. »مسلمانان طبق شرايط تعيين شده بايد عمل كنند«

آور بنمايد، كه ضرر آن زياد باشد،  اگر يكى از دو طرف، در معامله فريبكارى زيان -3
بسيار زياد باشد و باندازه يك سوم يا بيشتر باشد، مثال فروشنده كااليى را كه قيمت  يعنى

آن ده درهم است به پانزده درهم يا بيست درهم بفروشد، مشترى اختيار دارد كه معامله 
خطاب به شخصى كه  صرا فسخ كند يا با قيمت مناسب بيع را نافذ كند. رسول اكرم

بََةَ «شد، فرمود:  عامله دچار فريب مىبدليل اختالل در حواس در م َِ  َل
َ
ِظَت َيُقلظ ال َن ظ بَيَ�

ةَ  َِ �ظ ََ  َل
َ
ىظ ال

َ
اگر فريب  »با هر كس كه معامله كردى، بگو فريب در كار نباشد«(بخاري).  » 

 ظاهر شود، مقدار زائد گرفته شود يا اينكه معامله فسخ گردد.
هاى مبيع و كاال را  ثال حسن و خوبىهر گاه فروشنده كاال را مشتبه جلوه دهد، م -4

ظاهر نموده و نواقص آن را پنهان كند، مقدار خوب كاال را نشان دهد و خرابيش را كتمان 
ها مشترى  كند، يا شيرهاى چند وعده را در پستان گوسفند جمع كند، در تمام اين صورت

َ� «فرمايد:  مى صاختيار دارد معامله را امضاء كند يا آن را فسخ نمايد. رسول اللّه ل َُ َال تُ
 ََ ََ زظ

َ
َظ َديَ    َظ َبظتََالىََ ي الَ

َ
  ََ ِظ َِ �ظَ   َِ ََّم � َ

ِظ  فَإَنُّه َبَ
َُ ِظ َِ ِظتَيَ�َ ي  َََ َ َيَمَ  � َْ

ظ
َ� ََ بََل  َِ َظ َديَ  � َِ ََ  َ

  ِ
َُ َقمظ ي ََ ََ ان زدن مشترى، شير، را در پست  بمنظور فريب دادن و گول«(متفق عليه).  »َّّدَمي 

شتر و گوسفند جمع نكنيد، هر كس در چنين حالتى آن را خريد، بعد از دوشيدن شيرهاى آن، 
اختيار دارد، آن را نزد خود نگاه دارد، و بيع را نافذ كند يا اينكه جانور را به فروشنده برگرداند و 

 .»يك صاع خرما در عوض شيرى كه استفاده كرده نيز بپردازد

نقص قيمت است، در كاال ديده شود كه مشترى وقت خريد گاه عيبى كه باعث هر -5
از آن اطالع نداشته و بدان راضى نبوده است، اجازه دارد كه معامله را نافذ كند يا آن را 

 «فرمايد:  مى صفسخ نمايد. رسول اللّه
ّ
ٌَ الَال ي َي،ظَه َ�،ظ ًِ َِ،ظ َُ َن ظ  َل،ظَه  َال   بَي َظ  سَُم

 َبَلل
َ
ال

 ُ
َ
براى مسلمان روا نيست كاالئى را كه معيوب است به برادرش بفروشد، «ابن ماجه). ( »بَىََُّه َ

َّي«فرمايد:  و مى .»مگر اينكه عيب آن را ظاهر كرده باشد ََ َن ََي فَالَىظ َّ َْ هر كس فريب « »َن ظ 
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 .»كارى كند از مسلمانان نيست
بيع و كاال هر گاه ميان فروشنده و خريدار در مورد مقدار قيمت يا اوصاف  -6

اختالف پيدا شود و هر كدام بر مدعاى خود سوگند ياد كند، آنگاه هر كدام از آن دو در 

ُة «فرمايد:  مى صاللّه  تنفيذ يا فسخ بيع اختيار دارد. رسول َِ الظ َّ �س ََ  َ ََ ي َِ ُمتَىَيضَ
ظ ََ �س تَالَ الََذ� �لظ

ي َِ َيََ
َ
َمَمي � ََ َد

َ
ََ  بَىَََّة 

َ
ال ََ نده و خريدار اختالف كردند و هيچ كدام بر اگر فروش« »قَيَََمٌة 

  ).تمام اصحاب سنن و حاكم(. »مدعاى خود گواه نداشته باشد، هر دو سوگند بخورند

 : برخى معامالت ممنوعه:  ماده چهارم
برخى معامالت را بدليل منجر شدن آنها به فريب و خوردن اموال از  صاللّه  رسول

 اند از: يان مسلمانان ممنوع اعالم كرده است كه عبارتراه باطل و ايجاد كينه و اختالف م
فروختن كاال پيش از آن كه فروشنده آن را در تصرف و اختيار خود درآورده  -1

 باشد: براى مسلمان جايز نيست كه كاالئى را بخرد و قبل از اينكه آن را قبض نمايد، دو

ُه الَ «فرمايد:  مى صباره به دست فروشنده بفروشد. رسول اللّه ِظ َِ تََى ًي فَ �ظَت َدىِظ َتَ َذ� �دظ
َىَحهُ  َّ َققظ . احمد و طرانى(. »اى مفروش گاه كاالئى را خريدى تا آن را قبض نكردههر« »َد

ِظُ  «فرمايد:  و مى. سند اين محل كالم است) َي،َُه. قَيَل � تَوظ َظ َ � َّ ُه َد ِظ َِ ضََى يًني فَ َِ ََ  َُ ِظتَي َن ظ �
دظ 
َ
  

َ
ال ََ   ِ  َن ظالَهُ َ�ّىي

ّ
َُ ُيّ َشظ   الال هر كس گندم خريد تا آنها را در اختيار «(بخاري).  »ََ
گويد: نظر من اين است كه اين حكم محدود  مى بعباس  خود نگرفته نفروشد. حضرت ابن

 .»به طعام (گندم و جو) نيست. بلكه شامل تمام كاالها است

گاهش تا شكار شود و در  مينبمعنى راندن شكار از ك در لغت ش(نج: بيع نجش -2

براى مسلمان جايز ) اصطالح شرع، زيادت كردن و باال بردن قيمت كاال بدون نيت خريد
نيست كه مبلغ يا وجهى را در برابر يك كاال ارائه دهد كه قصد خريد آن كاال را ندارد و 

چنين براى اشد كه خريداران فريب بخورند. هممنظورش از اين حركت فقط اين ب
لمان روا نيست كاالئى كه در معرض فروش است، به مشترى آن بگويد: اين كاال به مس
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فالن مبلغ (مبلغى زائد از آنچه كه فروشنده در نظر گرفته است) مشترى دارد و اين 
سخنش در واقع صحت نداشته باشد و منظورش فقط فريب دادن مشترى است. فرقى 

 باى شده باشد يا نه. از ابن عمر توطئه ندارد چه با مالك كاال در باال بردن قيمت
است   ش منع كرده است و در حديث صحيح آمدهاز نج صاللّه  مروى است، رسول

و�«فرمايد:  مى َُ  َقََيَج
َ
ال   ).متفق عليه( »ََ

فروختن كاالى حرام و نجس: براى مسلمان فروختن كاالى حرام، نجس يا آنچه  -3
بنابر اين فروختن و معامله، شراب، خنزير، عكس، شود، روا نيست.  كه منجر به حرام مى

سازد و انواع مواد مخدر، براى مسلمان  خودمرده، بت، انگور به كسى كه از آن شراب مى

َ «فرمايد:  مى صاللّه  حرام است. رسول َِ � َ
َظ َ
ظ
ِ�ََ ظَم،ظتََةَ  �س ََ  َ َِ

َمظ
ظ
َِ،ظَ  �ِ َم  ِّ َ َد َّ � َّ ال

ََيمَ  َظ
َ ظ
ها را حرام قرار  و خودمرده ها خداوند، معامله، خمر خنزير بت«. (متفق عليه) »ََ�َ

�ظ َ «فرمايد:  و مى. »است داده َّ ّو
َُ ظُم َل �س �  َ َِ و . »خداوند عكاسان را لعنت كرده است« »ََ

إ «فرمايد:  مى َّ � َ ُظ َظ نَ
َ
ٌإ   ُه َن ظ َ�ُ وَد َِ َّ ضََب، َقَطيَى َد

ظ
ضّيَم �َ

َ
َ ََ ََ َِ

ظ
َ� ََ الَُ   َن ظ َدبَ ِظ َظ َزّم ظ َ�

َ
 

ة   َِ َُ َ بَ ََ  َّ َّي َظ َقَقّكَ  َف � � َيَق ًِ ُ  َخظ ُِ نُّه َ�ّتَه
َ
غ المرام طبرانى در اواسط و حافظ در بلو( »َ

فصل انگورها، آن را نگاه دارد تا به   هر كس موقع برداشت«. )است آن را صحيح قرار داده
سازد، بفروشد، او عمدا خود را به آتش انداخته  اب مىيهودى، نصرانى يا به كسى كه از آن شر

 . »است

م با فريب است، روا نيست، روى اين اصل، بيع : معامله كاالئى كه توأبيع الغرر -4

ماهى در آب، مو و پشم قطع نشده، جنين در شكم، شير در پستان، ميوه پيش از اينكه 
فاده باشند، كاالى ناديده و غير قابل استفاده باشد، حبوبات پيش از اينكه قابل است

 «فرمايد:  مى صاللّه  مشخص جايز نيست. رسول
ظ
َ� َِ  

ََ َم َّ َتَُ� �س َظ َ  ش
َ
ٌّ ـال َظ ُِ ُْ  »ميَ  فَإَنُّه 

احمد سندش محل سخن ( .»ماهى را در آب نخريد، زيرا اين معامله توأم با فريب است«

َ�َ� «مروى است:  براز حضرت ابن عم ).است اما بدليل وجود شاهد، صحيح است
 َ َّ َِ َََب   َُّموُل �   ٌ َظ َممظ

َ
   ُ َِ َاظ َظ َََبٌ 

َ
   ِ

ََ ظ  َ ََ وٌى  َُ َظ 
َ
   َ َِ َّ ُ�طظ ٌِ َد ََُم  َُ َظ ُ�ىَي

َ
 « 
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از فروختن ميوه پيش از اينكه قابل خوردن باشد، مو و  صاللّه  رسول«(بيهقي و دار قطني). 

و در ادامه . »ر در پستان يا روغن در شير، منع كرده استپشم كه هنوز قطع نشده است، شي

ََ «حديث آمده است.  َل،
َ
تََكلل َنيَل   َظ َ َة بََ  ش َِ ُ �لَّم َّ يعنى اگر ميوه قبل از اينكه  »الََذ� َنَََ  �

زى مبلغى را قابل خوردن باشد، فروخته شود و سپس از بين برود، بايع در برابر چه چي
از بيع  صاللّه  داند؟ همچنين رسول است، براى خود حالل مى دهكه مشترى به او دا

مالمسه و منابذه منع كرده است، مالمسه اين است كه مشترى كاالئى را در تاريكى شب 
خرد. و منابذه اين است كه هر كدام از طرفين معامله، كاالى خود را  با دست زدن، مى
شود، بدون اينكه كاال بوسيله  تلقى مىاندازد و همين انداختن معامله  بسوى ديگرى مى

 طرفين ديده شود و مورد دقت و بررسى قرار گيرد.
دو معامله با يك ايجاب و قبول: براى مسلمان روا نيست كه دو معامله، با يك  -5

ايجاب و قبول انجام دهد. بلكه هر معامله را بصورت مستقل و جدا انجام دهد، زيرا دو 
كند و منجر به اختالف يا خوردن  ن يك معامله، ايجاد ابهام مىمعامله يا دو بيع در ضم

 گردد، دو معاله در يك معامله، مصداق مختلفى دارد: حق مسلمان مى
گويد: اين كاال را نقدى به ده درهم و نسيه به پانزده درهم به  اينكه شخص مى -الف)

 د.فروشم، بيع جايز است ولى مدت مقرر، بين حال و آينده باش تو مى
فروشم اما در عوض تو فالن  گويد: اين منزل را در برابر فالن مبلغ به تو مى مى -ب)

 منزل را به فالن قيمت به من بفروش.
اينكه بدون تعيين يكى از دو كاالى متفاوت را، مثال در برابر دو هزار تومان  -ج)

را خريده كند و براى مشترى روشن نيست كه كدام يك  فروشد، و عقد را نافذ مى مى
احمد و (از دو معامله در يك ايجاب و قبول منع كرده است.  صاست، رسول اللّه

 ).ترمذى

: بيع عربون براى مسلمان يا گرفتن عربون بهيچ وجه روا نيست. زيرا از بيع عربون -6

ََ  �ُ نّهإِ «روايت است كه:  صرسول اللّه ُلو ِظ َِ
ظ
امام مالك در ). طا و غيره(مؤ »َ�َ� َعَ  �َ
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خرد يا جانورى را به كرايه  فرمايد: شخص كااليى را مى شرح و تفصيل بيع عربون مى
دهم كه اگر كاال يا  گويد: يك دينار به تو مى گيرد، بعد به صاحب كاال يا جانور مى مى

 ).يعنى، پس دادم( حيوان را ترك كردم، آن يك درهم از آن تو باشد.

ر دست نيست. يا فروختن كاالئى كه هنوز : فروختن كاالئى كه دبيع ماليس عنده -7

گردد،  مالك آن نشده است جايز نيست، زيرا اين نوع بيع منجر به اختالف مى
الخصوص در صورتى كه كاالى فروخته شده دستياب نباشد. بنابراين رسول  على

كَ «فرمايد:  مى صاكرم ََ ََ َعَظ  تََى ظ َني ََىظ
َ
 »آنچه را كه در دست ندارى نفروش« »ال

از فروختن كاال قبل از قبض منع  صچنين رسول اكرمهم ).اصحاب سنن و ترمذى(
 كرده است.

: بيع دين در برابر دين براى مسلمان روا نيست. زيرا اين گونه بيع الدين بالدين -8

اى را مجاز  ء معدوم در برابر معدوم است، اسالم چنين معامله معامله در حكم بيع شى
ن با دين اين است، كه شما از كسى مبلغ ده هزار تومان، طلبكار داند. صورت بيع دي نمى

باشد، شما همين مبلغ را در برابر يك  هستى كه مدت پرداخت آن بعد از دو ماه مى
كنى، يا اينكه شما از كسى  گوسفند كه بعد از سه ماه تحويل داده شود، معامله مى

رسد،  كه مدت پرداخت فرا مىگوسفندى بعد از چهار ماه طلبكار هستيد، اما موقعى 
ماند و به شما  اش كه همان يك گوسفند است، عاجز مى بدهكار از پرداخت بدهى

گويد: گوسفندى را كه بر عهده من بود و من از دادن آن عاجز هستم، آن را در برابر  مى
ن ده هزار تومان به مدت دو ماه به من بفروش. در اين حالت شما گويا دين را در برابر دي

 (بيهقي). از فروختن دين در برابر دين منع كرده است. صفروختى، و رسول خدا

: براى مسلمان جايز نيست كه كاالئى به طور نسيه بفروشد و باز همان ةبيع العين -9

تر از آنچه كه فروخته است بخرد. مثال اگر آن كاال را  كاال را از مشترى در برابر قيمتى كم
اش اين است كه پنج  ته و بعد آن را به پنج هزار تومان بخرد، معنىبه ده هزار تومان فروخ
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 ةربا النسيئهزار تومان را بصورت نسيه به ده هزار تومان معامله كرده است، و اين همان 

الََذ� َضّ  «فرمايد:  مى صاللّه  باشد كه در قرآن و سنت حرام اعالم شده است. رسول مى
ّظ  ُّ � ََ  َّ ضََي

ُّ َّيِ بَي � َّ َ يد َف َمَب،ل � َ
ظ
ُ�و� �ْ َِ تَ ََ ََقَِ 

ظ
ذظنَيا �ي

َ
و�   ُِ �ّقىَ ََ ،َََةَ  َِ

ظ
و� بَيَ ُِ َقىَيَ� ََ َم َ 

و� َدضَ  ظ  ُِ �َج َِ َّ ضُ فَُِه َ�َظُ  ظ َد ِظ َِ ضَ َِ َ فَ َّ بََ  ظ بَ نظَزَل �
َ
احمد، ابو داود و صححه ابن ( » 

شرح داده شد)   اى كه خل ورزند، و بيع عينه (بگونههر گاه مردم درباره دينار و درهم ب« )قطان
كند كه تا  كنند و جهاد را ترك نمايند و دنبال گاوها بروند، خداوند آفتى را بر آنان مسلط مى

ةَ « .»دارد اند، آن را بر نمى برنگشته ََ َ ََِي� ٌة 
َ
 َِ قَيََتظ �ز َ  لََ َْ ّظ

َ
ََ بظَ    ًَُِْني َن ظ َز�ظ ِظُت 

ه الَّ  بَ
�ظ بَ َمَ  َتَ َمي �دظ ََ ُة بَْظ ََ َ � ََ � َيَقيََتظ سََ ي  ًَ تَّميََة  َ�قظ ََ َ ُه س

تُُه َنَظ ِظ ِظتَ �  َِّ ََ ىًَِة  ََ
َ ّظَم   ُ َت ينََميَََة َد

 َّ �ظَت الَ َ ََ َمي  ََ ظ لَْ ََ  َ َّ َُّموَل � َظ َ�تُوَا  َجَ يَدُ  َنَ  
َ
ََِطَل الَّال   َظ  دار قطنى، سندش ( »قَ

سوال كرد، غالمى را نسيئه به زيد بن  لحضرت ام المومنين عايشه زنى از« ).ضعيف است
ارقم به هشت صد درهم فروختم و بعد به ششصد درهم نقداً آن را از او خريدم. حضرت 

اند. بعد فرمود:  اى، فروش و خريدت، هر دوتا بد بوده اى انجام داده فرمود: بد معاملهل عايشه
 .»است به هدر رفته مگر اينكه توبه كند جام دادهان صاللّه  جهادى كه در ركاب رسول

10- اگر شخص روستائى يا شخصى كه ساكن شهرى ديگر بيع احلارض للباد :

است، كاالئى و اجناسى را در شهر براى فروش بياورد با قيمت روزى خواهد آن را 
گذار تا بفروشد، براى هيچ يك از مردم آن شهر روا نيست كه بگويد: كااليت را نزد من ب

من بعد از يك يا چند روز آن را در برابر قيمتى بيشتر براى تو بفروشم و حال آنكه مردم 

َِ «فرمايد:  مى صاللّه  اكنون براى آن كاال نياز دارند. رسول َّي َ َدُعو �  ضََب،ظُ  َديَاٌ َيَيد 
َ
ال

  ُ ِظ َِ َحُ  ظ َن ظ  ِظ َِ َل  � ََ ُز ِظ جناس و كاال كسى را كه از بيرون مردم شهرى ا« ).متفق عليه( »ضَ
آيد، نفروشند، مردم را به حال خود رها كنيد تا خداوند بعضى را بوسيله بعض ديگر  شهر مى

 .»روزى دهد

، اگر مردم شهر مطلع شوند كه يك كاروان »خريدن از قافله«: الرشاء من الركبان

ايز نيست كه كسى حامل كاالئى كه مورد نياز مردم است، بسوى شهر در حركت است، ج
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بيرون از شهر رفته تمام كاال و اجناس را از كاروان بخرد و با قيمت دلخواه آنها را به 
مردم شهر بفروشد. اين گونه اقدام، به فريب كاروان و به ضرر اهالى آن شهرى انجامد. 

 ضََى ظ َديَاٌ َيَي«فرمايد:  مى صاللّه  رسول
َ
ال ََ  َ ََ ىَي كظ ِل و� �س  تَالَقل

َ
براى «(متفق عليه).  »د  ال

خريد از كاروان به بيرون شهر نرويد و هيچ شهرى براى مردم روستائى و بيرون شهرى عامل 
 .»فروش نشود

بيع مصرات: براى مسلمان روا نيست كه بمنظور فريب دادن مشترى، گاو،  -11 
تا  گوسفند يا شتر را ندوشد و بگذارد تا شير چند وعده در پستان حيوان جمع گردد

مشترى گمان كند كه اين همه شير از يك وعده است و اين حيوان بسيار شيردهنده است. 
سازد.  اين اقدام يك حركت فريب كارانه است و واقعيت امر را براى خريدار مبهم مى

 فَإَنُّه َبَ «فرمايد:  مى صاللّه  رسول
َُ ِظ َِ ِظتَيَ�َ ي  َََ َ َيَمَ  � َْ

ظ
َ� ََ بََل  َِ � �َ ل

َُ �ظَ  َال تُ َِ َ �ََّم
ِظ

  ِ
َُ َقمظ ي ََ ََ َّّدَمي  َظ َديَ   َِ ََ  َ

ََ ََ زظ
َ
َظ َديَ    َظ َبظتََالىََ ي الَ

َ
  ََ ِظ شير چند وعده را «). (متفق عليه »َِ

در پستان شتر يا گوسفند جمع نكنيد هر كس در چنين حالتى آن را خريد، اختيار دارد، كه بيع 
و يك صاع خرما در عوض شيرهائى كه استفاده كرده  را نافذ كند و اگر ميلش نباشد، جانور

 .»است را برگرداند
گونه بيع و خريد بعد از اذان دوم جمعه كه خطبه شروع بيع وقت اذان جمعه: هر -12

ٰ ﴿فرمايد:  ، ممنوع است، خداوند مىشود مى ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َنوٓ  َّ ْ َءاَم  مِ ََوۡ  ِمن ةِ لِلّصلَوٰ  ننودِيَ  ِِذَا ا

ْ َعوۡ ِۡ ٱفَ  َعةِ من ۡ�ن ٱ ُۡ  َِِ�ٰ  ا ِ ٱ رِ ذِ َّ  ْ وا َن اى مؤمنان وقتى روز جمعه براى « .]9: اجلمعة[ ﴾عَ يۡ ۡ�َ ٱ َوَذ

 .»شود، به نماز بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد نماز اذان گفته مى
بيع مزابنه و محاقله: براى مسلمان روا نيست كه انگور روى درخت را بصورت  -13

ابر مقدار مشخصى كشمش معامله كند. هم چنين فروش گندم در خوشه در تخمينى در بر
هاى معين از گندم روا نيست. فروختن خرماى روى درخت در برابر مقدارى از  برابر كيل

خرماى جمع شده نيز ممنوع است مگر بصورت عرايا، يعنى اينكه صاحب نخل به برادر 
محصولش بيشتر از پنج وسق نباشد، هبه مسلمانش يك بوته نخل يا بيش از آن كه مقدار 
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اند)  ها به او هبه شده كند، بعد صاحب نخل از رفت و آمد موهوب له (كسى كه نخل مى
كند و در نتيجه خرماهاى روى درخت را در برابر مقدار مشخصى  احساس مزاحمت مى

فروشد. دليل بخش اول روايتى است از ابن  خرماى خشك و قطع شده مى »تمر«از 

َ «فرمايد:  كه مى رعم َّ َُّموُل �  �َ�َ  ًِ ظ َ� ََ َظ َن َِ َديَََطَه ال ََُم َظ ضََب،َ  
َ
ََََِةه   ظُمَز� َ� ظ �س

يم   َِ ََ ،ظَل  َُ ُه بَ
َِ َظ ضََب،

َ
  ًَ ّظ ََ َز َظ َن َِ ََ  َ

ًِ َ  َك،ظ ُه بََزلَ،
َِ َظ ضََب،

َ
ًني   ِظ ََ َك َظ َن َِ ََ  َ

ًِ ِ  َك،ظ
َ َ�َ� بَتَمظ

ََ ُكّ  َ از مزابنه، يعنى فروختن خرماى روى درخت را  صرسول اللّه«(متفق عليه).  »هَ َ� ظ َذس
با خرما جمع شده، انگور روى درخت را يا كشمش جمع شده و گندم روى تنه و جدا نشده از 

دليل بخش دوم (جواز عرايا)  .»خوشه را با گندم جدا شده بصورت تخمينى منع كرده است

َِ «گويد:  ىروايت زيدبن ثابت است، م َ ي َنَ  �ّامظ ََ ِظ َ ي َبَ َِ َظ ضََب،
َ
ّ�َة   َِ

َِ ََ �َظ يَد َُ َ  »َّّلَص س
به صاحب عريه اجازه داده است كه خرماهاى خود را بصورت  صرسول اكرم«(مسلم). 

 .»تخمينى در برابر خرماى قطع شده بفروشد
و جزئى از آن را  بيع و استثناء: براى مسلمان جايز نيست اينكه چيزى را بفروشد -14

استثناء كند، البته اگر مقدار و جزء مستثنى شده مشخص باشد، مانعى ندارد. مثال اگر باغ 
خرما يا انگور را بفروشد و چند درخت را بصورت غير معين استثاء كند، اين بيع صحيح 

روايت  نيست. زيرا اين بيع مبهم است و منجر به اختالف خواهد شد. از حضرت جابر

ُّموُل �هللا«فرمايد:  مى است  �َ�َ  َ َال ِظ َظ ُق
َ
  

ّ
ظ،َي الَال َ� ظ �لَل ََ ََََِة  ظُمَز� �س ََ ظُمَكيقَالََة   »َ� ظ �س

 (ترمذي).. »پيامبر از محاقله، مزابنه و استثناء منع فرمود مگر اينكه، مستثنى معلوم باشد«

 دار: هاى ميوه : فروختن درخت ماده پنجم
فروخته شود، اگر خرماها گردافشانى شده باشند و ميوه  هرگاه نخل يا درختى ديگر

ها از آن بايع هستند، مگر اينكه مشترى موقع معامله  ها ظاهر شده باشند، پس ثمره درخت

ََِميَ «فرمايد:  مى صآنها را براى خود شرط كند، رسول اكرم بّ
َ
َظ ضَُ

َ
  ََ ِظ َِ  ًِ ظ َ� َُ َن ظ بَي

ُقَ ي سَالظىَيَََ َ الال َِ ُُ  َي ََم ظُمىظتَي َتََط �س
َظ َ َظ �

َ
هر كس درخت خرمائى را بعد از «(بخاري).  » 
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 .»گردافشانى بفروشد، ميوه آن مال فروشنده است مگر اينكه مشترى آنها را براى خود شرط كند

 : بحث صرافى و ربا: ماده ششم
 :ربا -1

 ربا، يعنى زياده مخصوص در اموال و آن بر دو قسم است:
 سيه.ربا فضل و ربا ن

: فروختن يك جنس و كاالى ربوى در مقابل همان جنس همراه بازيادتى، ربا الفضل

مانند فروختن ده كيلو گندم در برابر يازده كيلو يا فروختن يك صاع خرما در برابر يك و 
 نيم صاع يا دوازده درهم نقره در برابر يازده و نيم درهم.

مقابل يكديگر مانند فروختن طال در : فروختن اشياء ربوى غيرهمجنس در ةربا النسي

مقابل نقره، گندم در مقابل جو يا خرما، بصورت نسيه، مثال مقدارى خرما را در برابر 
ده دينار طال را با صد درهم نقره بصورت  كند، يا قدرى گندم بصورت نسيه معامله مى

 كند. نسيه معامله مى

فرمايد:  درباره حرمت آن مىاوند بر دو قسم است: ربا جاهليت كه خد ةربا النسي

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا   َ�  َءاَم

ۡ
ْ تَأ لنوا ََوٰ ٱ �ن ْ لّرِ َۡ  ا

َ
اى مؤمنان، ربا « .]130عمران:  [آل ﴾َعَفةٗ ّمَ�ٰ  افٗ َ�ٰ أ

ربا جاهليت در واقع اين است كه شخصى از شخصى  »را چندين و چند برابر مخوريد
ات  گويد: بدهى رسد، طلبكار به بدهكار مى ا مىديگر طلبكار باشد وقتى زمان پرداخت فر

افزايد و در  افزايم، در صورت عدم پرداخت، مبلغ را مى ات مى بپرداز و يا بر مبلغ بدهى را
كند، به همين ترتيب بعد از گذشت هر  برابر مبلغ مازاد زمان پرداخت را نيز تمديد مى

چند برابر، مبلغ  كه مبلغ بدهى بهشود تا اين مدت، در برابر پول بيشتر، مدت تمديد مى
دهد و بر آن  از جمله ربا جاهليت اين است كه صاحب پول قرض مى رسد. اصل وام مى

دهد و بعد از مدت  كند، ده درهم مى كشد مثال ده درهم در مقابل استقراض مى سود مى
 دهد. كوتاه پانزده درهم مى
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 :حكم ربا

َحّل ﴿است. ربا بدليل آيه زير حرام 
َ
ن ٱ َوأ ََوٰ ٱ وََحّرمَ  عَ يۡ ۡ�َ ٱ َّ ْ لّرِ خداوند «. ]275: ة[البقر ﴾ا

ٰ ﴿ و. »بيع را حالل و ربا را حرام گردانيده است ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا   َ�  َءاَم

ۡ
ْ تَأ لنوا ََوٰ ٱ �ن ْ لّرِ َۡ  ا

َ
 افٗ َ�ٰ أ

َُل«فرمايد:  مى صرسول اللّه. ]130عمران:  [آل ﴾َعَفةٗ ّمَ�ٰ  َّ ن �  َ َِ ُزَوّىه  ََ ََ َلي  ِّ �س
َءتَىه ََ ضظَه  ََ خوراند و در  خورد، مى خداوند كسى را كه ربا مى« ).احمد با سند صحيح( »َََديَم

. »كند لعنت كرده است دهد و پرونده معامالت ربوى را تنظيم مى معامالت ربوى گواهى مى

ُ «فرمايد:  همچنين مى ََ ظ �
َ
ََ بَيبًي   و ُِ َََمىظ ٌَُة  َِ َلي َُ ِّ ََ �س ّظ

َ
  َّ َِ ََ ّنُهَ 

ُ
ُِّجُل   َظ َ�َظَكَح �س

َ
َمي َن ظُل  

َال َ  َظ ظُم ُِّجَل �س ُِ �س ِظ َلي َع ِّ ترين آن چنان  نوع است، آسان 73ربا «). حاكم بسند صحيح( »�س
، »مانند زنا كردن با مادر و بدترين ربا اين است كه كسى آبروى فرد مسلمانى را دچار خطر كند

َ �«فرمايد:  و مى َ َّ َني ُمّ  قَيَله �سّشظُك بَي ََ  َ َ َّ َُّموَل � ظُمولََقيَت قَيسُو� ضَي  ىظَ  �س َّ تَََىُو� �س جظ
ََ�اّ   َ َ،َََ

ظ
ُل َنيَل �ل ُظ َ ََ َليَ  ِّ ُل �س ُظ َ ََ  َ ِّ َ

ظ
ُ الَّال بَيُ َّ َم � ِّ ََ َد

َّ� ََ
ِظ َّ تظُل � َْ ََ  َ ُِ كظ َّ �س َم ََ  ضَوظ

ّ
َو�

َ ََ ََِت  �سزّدظ
يفَ َْ

ظ
َنََيَت �َ ظُممظ ََيَت �س َُ ظُمكظ ُى �س ِظ قَ از هفت عمل هالك كننده «(متفق عليه).  »ََ

اند؟ فرمود: شريك گرفتن باللّه، سحر، خون  اجتناب كنيد، سوال شد يا رسول اللّه! آنها كدام
اه به ناحق، خوردن سود، خوردن مال يتيم، فرار در روز جنگ، متهم كردن بانوان مؤمنه و ناآگ

 .»زنا

 :فلسفه حرمت ربا
هاى تحريم ربا، امتحان  ترين فلسفه عالوه بر فلسفه ساير تكاليف شرعى، يكى از مهم

اثبات ميزان اطاعت آنان بصورت انجام يا ترك انجام است، از جمله  ايمان بندگان و
 فلسفه ربا.

 حفاظت اموال مسلمانان از حيف و ميل بصورت باطل است. -1
هاى  بهره بردارى از مال خود در جهت شغل مسلمان براى استفاده و وا داشتن -2

جايز و بدور از حيله و فريب و هر آنچه كه ميان مسلمانان باعث زحمت، رنجش و كينه 
 گردد. مانند كشاورزى، صنعت و تجارت خالى از حرام و ستم. مى
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چيدن اسباب و هاى ايجاد عداوت و دشمنى ميان مسلمانان و بر  جلوگيرى از راه -3
 عوامل بغض و كدورت.

دور داشتن و بر حذر داشتن مسلمان از اعمالى كه منجر به هالك و نابودى  -4
نابودى  خورد باغى و ستمكار است و انجام ستم شوند. زيرا كسى كه ربا مى مسلمان مى

ٰ ﴿فرمايد:  است. خداوند مى ّ�َهاََ
َ
َما �ّاسن ٱ � َّ مۡ َ�غۡ  ِِ ٰ  ين�ن ن َ�َ

َ
مأ �ن َِ اى « .]23[يونس:  ﴾فن

الظَ  «فرمايد:  مى صو رسول اللّه. »انجامد مؤمنان بغاوت شما به ضرر خود شما مى �ّقُقو� �َمل
َالَُ  ظ  َُ ُُ ظ  ىظالَ َْ  ََ ََ َن ظ َن الَ مظ

َ
ّح   َل َّ �س ّح فَإَ

َل ََ�ّقُقو� �س َق،َيَنَة 
ظ
َم �َ الَُميٌت ضَوظ َُ الظَ   َّ �َمل َظ فَإَ

َ
  َ ََ  

 َِ َزُ  ظ َم َّ َي
ََ تََكاللو�  ََ�مظ هاى  از ستم بپرهيزيد، همانا ستم از تاريكى«(مسلم).  »ُكو� َدَنيَ ُم ظ 

اند، بخل آنان را به  روز قيامت است، از بخيلى دورى كنيد، زيرا پيشينان در اثر بخل نابود شده
 .»خون ريزى و حالل دانستن اموال يكديگر وا داشته است

كارهاى خير و نيكى تا انسان مسلمان جهت آباد ساختن آخرت سازى براى  زمينه -5
خويش و براساس اين تصور بدون در نظر داشتن هيچگونه منافع مادى به برادر 
مسلمانش قرض دهد و براى پس گرفتن قرض او را دچار ناراحتى نكند و فقط بخاطر 

رحم بكند، اين اعمال خشنودى اللّه، دل برادر مسلمانش را شاد كرده و بحال نيازمندان ت
و احساسات مودت و دوستى را ميان مسلمانان رواج داده و روح برادرى و صفا را زنده 

 دارند. مى
 :احكام ربا

اصل اشياء ربوى: اصل و اساس اشياء ربوى عبارتند از: طال، نقره، گندم، جو،  -1

َِ «فرمايد:  مى صخرما و نمك. رسول اكرم
ظ
َ� ََ  َ ََ َم

ِّ َُ بَي َم ِّ � َ ّ ُِ
ظ
ل بَيَ ُِ

ظ
َ� ََ ّحَةَ  َِ

ظ
ّحُة بَيَ

  َ َ،َِ � ًَ َ ضَ َو�   ََ َ َ َمَو�ً  س ل 
ًِ بََم ظ ظَمالظَحَ َن ظ ظَمالظُح بَيس �س ََ  َ َِ

ُِ بَيّامظ ََ�ّامظ  َ َِ َِ َّ ُِ بَيس َِ َّ �س َ فَإََذ� ََ
 َِ �

ًَ ََ ضَ ََ َدْظتُ ظ الَذ� َن و� َك،ظ ُِ ََيُى فََى، َظ
َ ظ
َ� َ َِ تظ َم َِ تَالَ َ  �لظ طال با طال، نقره «(مسلم).  »،َ

بانقره، گندم باگندم، جو باجو، خرما با خرما و نمك بانمك، دست به دست و مساوى باشد، 
 .»باشد هرگاه جنس كاال متفاوت بود، تفاضل (كم و زياد) جايز و نسيه ناجايز مى
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شياء موزونات كه در معنى و علت با اين ا صحابه، تابعين و ائمه تمام مكيالت و
خواه مكيل، موزون باشند يا مطعوم و  اند، آنها قياس نموده ششگانه شريك هستند، را بر

قابل ذخيره كردن. مانند تمام انواع حبوبات، روغن، عسل، گوشت و غيره، حضرت سعيد 

َُا «گويد:  بن مسيب مى َظ �ُشظ
َ
َيُ   َُ بََمي ضُمظ َظ ضُوَز

َ
يُل   َُ َِ َني ضُ ًلي الَّال  َّ ربا، بجز در « »َال 

 .»ها، مكيالت و موزونات نيست خوردنى
 يابد ربا در كاالهاى ربوى فقط به سه صورت تحقق مى -2

: اينكه يك جنس در برابر همان جنس معامله شود، مانند: طال باطال، گندم با اول
گندم، خرما با خرما، متفاضال يعنى يك طرف كم و يك طرف بيشتر باشد، در حديثى كه 

ّ «اند، آمده است:  مسلم آن را روايت كردهبخارى و  َّ
َّ � 

َ
َ َيَقيَل  َجيَ  بٌَِل الَل َ�إ ِظ ِ  بَ

بَتَمظ
ل  َّ
َّ �  َ َِ ُ  َلَطظ ي َُ َ بَ

يَ��ظ ََ ِظُت َنَظُه  ََّدٌٌ َ فََى  ٌِ ٌ َقمظ ََ ََ َعَظ � ضَي بَُِلح قَيَله َن َِ َ  َم �ظ
َ
ه َن ظ  

ل  َّ
َّ � ّ َّ

َّ ُه ه َ َيَقيَل � ِظ َ فَىَ َِ
ٌَ �ّامظ َتَ

َظ َ َظ ش
َ
َّدظَت  

َ
َُ ظ الََذ�  

ََ ََ  َ لظ َِ ِظ َليَ ال َق ِّ ُ �س َّ ظ َ��ظ
َ
 

َتَ بَهَ 
ُُّ  �دظ  َ َِ  صنوعى تمر اعلى) به محضر رسول اكرم( »برنى«بالل مقدار خرما « »بَبَ،ظ   نَل

ه پائين داشتيم، دو صاع آورد. رسول اكرم پرسيد، اين خرماها از كجا؟ بالل گفت: ما خرما درج
از آنها را با يك صاع از اينها معامله كرديم، تا رسول خدا با اين خرماى خوب پذيرايى باشيم، 

خواهى خرماى خوب  فرمود: واى! اين عين ربا است، چنين مكن، هر گاه مى صرسول اكرم
 .»بخرى، خرماى درجه پائين را بفروش و از پول آن، خرماى خوب تهيه كن

اينكه دو جنس مختلف با هم معامله شوند، مانند طال با نقره، گندم با خرما،  -دوم
نمك با جو اما يكى از اين دوجنس حاضر (نقدى) و دومى غائب (نسيه) باشد، رسول 

و� َنَظَ ي َرََىًي بَََيَجز  «فرمايد:  مى صاكرم ُِ  تََب،
َ
ال كاالى حاضرى از اين شياء را در برابر « »ََ

ََ «فرمايد:  و مى ».نكنيد غائبى معامله َم
ِّ ّحَة بَي َِ

ظ
َ� ََ  َ ََ َدْظتُ ظ ّحَة َك،ظ َِ

ظ
ََ بَيَ َم ِّ و� � ُِ ،َِ

  َ َ،َِ � ًَ ََ َدْظتُ ظ ضَ و . »طال را با نقره و نقره را با طال نقدى (دست به دست) معامله كنيد« »َك،ظ

 ميً  ب ي   « فرمايد: مى
ّ
ًلي الَال َّ  

َُ َّ ظَو �س ََ  َُ َم ِّ عامله و تعويض طال در برابر نقره ربا است و م« »�
 .»مگر اينكه دست به دست باشد، يعنى هر دو عوض حاضر باشند
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: اينكه يك جنس در برابر خودش بصورت مساوى معامله شود اما يكى از سوم
عوضين موجود و دومى موجود نيست، مانند اينكه طال در برابر طال، خرما در برابر خرما 

 صمله شود ولى يكى از عوضين قرضى باشد. رسول اكرمبصورت مساوى معا

ََمي «فرمايد:  مى ّ مي   َِ
ظ
ل بَيَ َِ  .»گندم در برابر گندم بصورت مساوى و دست بدست باشد« »�َ

شود: در معامله و خريد و فروشى كه  در صورت اختالف جنس، ربا محسوب نمى -3
شود مگر در صورتى كه يكى از  جنس ثمن و مبيع با هم مختلف باشند ربا متحقق نمى

عوضين نقد (طال و نقره) بوده و بصورت نسيئه پرداخت گردد. معامله طال با نقره، گندم 
با خرما و جو با نمك متفاضال (يك عوض به مقدار كمتر و يكى بيشتر) جايز است 
مشروط بر اينكه عوضين نقدا پرداخت شوند و هيچ يك از آنها بصورت نسيئه نباشد. 

َ  «فرمايد:  مى صاللّه  لرسو َ،َِ 
ََ ضََ�ً ََ َدْظتُ ظ الََذ� ن و� َك،ظ ُِ ،يُ  فََى،ظ دظ

َ
َ� َ َِ ََ َم تَالَ  »الَذ� �لظ

در صورتى كه اشياء ربوى با جنس مخالف خود معامله شود، (مانند گندم با خرما) معامله جايز «
جود و حاضر يا معامله اشياء ربوى در برابر پول رايج مو .»است، اگر دست بدست باشد

شتر  صغير حاضر در جلسه عقد جايز است خواه ثمن يا مبيع نقد باشد. رسول اللّه
را در مسافرت خريدارى كرد و قيمت آن را در مدينه پرداخت. هم  حضرت جابر

ٌ  «فرمايد:  بيع سلم را جايز قرار داده است، مى صاللّه  چنين رسول ََ َف َد، الَ مظ
َ
َن ظ  

َظ َف  َال َظ ِظالُوم  فَالظىُ َجل  َن
َ
  

َ
َ الل ِظالُوم  َ  َن زظ ََ ََ  َ ِظالُوم  ل  َن

بيع سلم اين است (متفق عليه).  » َك،ظ
 شود. گردد و مبيع بعد از مدتى تحويل مشترى داده مى مى  كه قيمت نقدا پرداخت

(علماء درباره معامله با حيوان بصورت نسيئه اختالف نظر دارند. و دليل اين اختالف 
را  بعبد للّه بن عمر صاللّه  ت. در روايت آمده است كه رسولتعارض ادله اس

دستور داد تا شترى را در برابر دو شتر بنابر ضرورتى كه پيش آمده بود، بخرد. در حديثى 
از بيع بصورت نسيئه منع كرده است. با توجه به  صاللّه  ديگر آمده است كه: رسول

ن در برابر حيوان به صورت نسيئه بدون تعارض ادله راه درست اين است كه معامله حيوا
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ضرورت جايز نيست، البته حيوان با حيوان نقدا به صورت تفاضل و غير تفاضل روا 
 است.

بر اين باور است كه گوشت گاو، شتر و گوسفند، جنس واحد بحساب  ،امام مالك
 آيند. معامله آنها بصورت نسيئه و تفاضل جايز نيست). مى

دانند: طال،  جمهور صحابه و ائمه اشياء زير را اجناس ربوى مىبيان اجناس ربوى:  -4
نقره، گندم، جو، اقسام مختلف خرما، هر كدام جنس مستقلى است. لوبيا، جو، برنج، 

شوند. عسل جنس  ذرت. اجناس مختلفى هستند. انواع روغن يك جنس محسوب مى
ام مالك) و نزد شوند. (نزد ام مستقلى است. تمام انواع گوشت يك جنس محسوب مى

سائر ائمه، هر يك از گوشت شتر، گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت مرغ جنس 
 آيند. شوند، و بقيه انواع گوشت جنس واحدى بشمار مى مستقلى محسوب مى

هايى كه مشمول ربا نيستند: ربا در انواع ميوه و سبزيجات متحقق  خوردنى -5
بل ذخيره نيستند و از جهتى ديگر در شود. چون ميوه و سبزيجات از يك طرف قا نمى

اند و عالوه بر اين، ميوه و سبزيجات، مانند  صدر اسالم در مكيالت يا موزونات نبوده
هاى  حبوبات و گوشت كه نص صريح حديث شامل آنها است، از جمله غذاها و خوردنى

 اساسى نيستند.
 :دو نكته قابل توجه

دهند  ى اسالمى معامالت ربوى انجام مىهاى امروزى در تمام كشورها اغلب بانك -1
ها جز در موارد  بلكه مبناى كار آنها روى معامالت ربوى است. لذا داد و ستدد با بانك

اضطرارى، مانند، ارسال و تحويل پول از يك كشور به كشورى ديگر يا از شهرى به 
ت، الزم است شهرى ديگر، روا نيست. بنابراين بر مسلمانان معتقد و پايبند دين و شريع

 هاى اسالمى خالى از هر گونه معامالت ربوى تأسيس نمايند. كه بانك
شود بدين صورت باشد: مسلمانان يك كشور  بانك اسالمى كه تأسيس آن پيشنهاد مى

سسه مالى بنام (صندوق) متفق شوند و براى مى گرد هم آمده براى احداث يك مؤاسال
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ن خود كه مشهور به ديانت و امانت دارى باشند، اداره امور آن افراد متدينى را از ميا
 سسه مالى منحصر به امور زير باشد: مؤ برگزينند. وظايف اين

  .ها و حفاظت امانات بدون معاوضه پذيرفتن سپرده -1
قرض دادن. مسلمانان را بدون سود وام بدهد، وامى كه متناسب با شغل و كاسبى  -2

 آنها باشد.
ساختمان سازى و صنعت مشاركت داشته هاى كشاورزى، تجارت،  در عرصه -3

 شود، بايد شركت كند. هايى كه سود حاللى عايد صندوق مى باشد. در عرصه
مساعدت در نقل و انتقال خدمات و اموال مسلمانان از يك شهر يا كشور به شهر  -4

 اى دارد. يا كشورى ديگر، اگر در آنجا شعبه
حاصله، ميان سهام داران  تسويه و تصفيه حساب در آغاز هر سال و توزيع سود -5

 مطابق با سهم هر يك از آنان در صندوق.
 :بحث  بيمه

سسه مالى تدين و صالح هر شهر يك صندوق و مؤبسيار مناسب است كه مسلمانان م
تأسيس كنند و مبلغى بر حسب درآمد ماهيانه خود يا هر مبلغى را كه مورد توافق 

ند و شركت كنندگان با تفاوت مبلغى كنندگان باشد، به حساب صندوق واريز كن شركت
كنند همه در آن به  كه هر كدام بر حسب توان يا درآمد ماهيانه خود به صندوق واريز مى

كنندگان وقف باشد،  طور مساوى استفاده كنند. به اين معنى كه اين صندوق براى شركت
ط صندوق سوزى، و نقص عضو و امثال آن شود، توس اى از نوع آتش هر كس دچار حادثه

 مساعدت گردد و در جهت تخفيف مشكل وى تالش شود.
 البته صندوق به نكات زير بايد توجه كند:

شركت كنندگان، منظورشان فقط خشنودى خدا باشد تا در برابر اين عمل اجر  -1
 معنوى و بهره اخروى برده باشند.

  شود، در آن انصاف و مساوات رعايت شود. زدگان داده مى مبلغى كه به آفت -2
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صندوق اگر به منظور كسب درآمد بيشتر و رشد سرمايه در مضاربت، قراردادهاى  -3
 ساختمانى و تجارتهاى جايز سرمايه گذارى كند، هيچگونه مانعى وجود ندارد. 

  :بيع صرافى
 تعريف بيع صرف: بيع صرف يعنى معامله پول با پول يا با طال و نقره.  -1
باشد، جايز  ه از انواع معامالت مورد نياز مىحكم بيع صرف: بيع صرف بدليل اينك -2

ثابت است. خداوند  صاست. و مشروعيت بيع از كتاب اللّه و سنت رسول اللّه

َحّل ﴿فرمايد:  مى
َ
ن ٱ َوأ  رسول .»است خداوند بيع را جايز قرار داده« .]275: ة[البقر ﴾عَ يۡ ۡ�َ ٱ َّ

ّح «فرمايد:  مى صاللّه  َِ
ظ
ََ بَيَ َم ِّ و� � ُِ ،َِ � ًَ ََ َدْظتُ ظ ضَ ََ َك،ظ َم

ِّ ّحَة بَي َِ
ظ
َ� ََ  َ ََ َدْظتُ ظ َة َك،ظ

  َ  ً.نسيئةنه  طال و نقره را با هم معامله كنيد، البته نقداً »َِ،َ

فلسفه بيع صرف: فلسفه مشروعيت بيع صرف رعايت حال مسلمانان است در  -3
 اى. مبادلهارتباط با تبديل كردن پول به پولى ديگر در صورت نياز به چنين 

شرايط بيع صرف: براى صحت بيع صرف تقابض (تحويل گرفتن عوضين) در  -4
مجلس معامله، شرط است تا معامله به صورت دست بدست نقدى صورت بگيرد. رسول 

ًَ «فرمايد:  مى صاللّه ََ َدْظتُ ظ ضَ ََ َك،ظ َم
ِّ ّحَة بَي َِ

ظ
َ� ََ  َ ََ َدْظتُ ظ ّحَة َك،ظ َِ

ظ
ََ بَيَ َم ِّ و� � ُِ ،َِ �

  َ در جريان معامله طال با نقره خطاب يه يكى از طرف معامله كه  و حضرت عمر »َِ،َ
دار از جنگل مهلت  اش در مجلس عقد حاضر نبود و تا آمدن صندوق جنس مورد معامله

َِ َنَظهُ «خواست، فرمود:  ُل
ظ
َّ تَأ قُُه َد َّ ي

َِ  ُق
َ
َّ ال � ََ  َ

َ
توانى مجلس را ترك  خير، تو نمى« »ال

َُ «فرمايد:  مى صرسول اللّه، »اند ى تا اينكه مبيع و ثمن هر دو قبض نشدهكن َّ ظَو �س ََ  َُ َم ِّ �
 ميً  ب ي   

ّ
ًلي الَال معامله طال با نقره ربا است مگر اينكه دست بدست و بصورت نقدى  »َّ
 باشد.
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  :احكام صرافى
 احكام بيع صرف بشرح زيرهستند:

ورت مساوى بودن عوضين به لحاظ وزن، جايز معامله طال با طال و نقره در ص -1

َحَ ي «فرمايد:  است. رسول اللّه مى ِظ َِ و�  ِل ََ ُ  ش
َ
ال ََ  َ ل 

ًِ بََم ظ  َن ظ
ّ
ََ الال َم

ِّ ََ بَي َم ِّ و� � ُِ  تََب،
َ
ال

 َ ََ َحَ ي  ِظ َِ و�  ِل ََ ُ  ش
َ
ال ََ  َ ل 

ًِ بََم ظ  َن ظ
ّ
ََ الال َّ َو

ظ ََ بَيس َّ َو
ظ و� �س ُِ  تََب،

َ
ال ََ  َ  ُ ِظ َِ  

َ و� ََ ُِ  تََب،
َ
ال ََ  َ  ُ ِظ َِ  

طال را با طال معامله نكنيد مگر بطور مساوى، در صورت «(متفق عليه).  »َنَظَ ي َرََىًي بَََيَجز  
تر نكنيد، هيچ كدام از عوضين  معامله طال با طال، يكى از عوضين را بيشتر و ديگرى را كم

 .»بصورت نسيه نباشد

ى و زيادتى) جايز است، مثال معامله طال با در صورت اختالف جنس، تفاضل (كم -2

الَذ� «فرمايد:  نقره بشرط اينكه عوضين در مجلس عقد تحويل داده شوند، رسول اللّه مى
  َ ََ ضََ�ً َِ،َ تُ ظ الََذ� ن

ََ َدْظ و� َك،ظ ُِ ،يُ  فََى،ظ دظ
َ
َ� َ َِ ََ َم تَالَ (در صفحات گذشته ترجمه شده  »�لظ

 .است)
يع صرف قبل از تحويل گرفتن عوضين از هم جدا شوند، اگر بايع و مشترى در ب -3

َ  «گردد، زيرا رسول اللّه فرمود:  بيع صرف باطل مى َ،َِ � ًَ �َ ََ  .»مي  َمي  

  : بحث سلَم: ماده هفتم
  :تعريف سلَم -1

ها و صفات مشخص  بيع سلم يا بيع سلف، فروختن جنسى است كه با ذكر ويژگي
گردد،  كه بعد از مدتى مشخص به مشترى تحويل مىگرديده و بر ذمه فروشنده است 

صورت بيع سلم چنين است كه آقاى فالن كاالئى از قبيل طعام يا حيوان و غيره، را كه با 
خرد و براى تحويل گرفتن آن مدتى را مشخص  ذكر صفات مشخص شده است، مى

شده فرا رسيدن پردازد و براى تحويل گرفتن جنس خريده  مى كند. قيمت كاال را نقداً مى
رسد، بايع (فروشنده) مبيع را به او  كند وقتى مدت معين، فرا مى مدت را انتظار مى
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 سپارد. مى
حكم بيع سلم: بيع سلم چون از انواع بيع است جايز است. در حديثى كه گدشت 

كند، مقدار مبيع، (كيل و وزن آن) و مدت آن  فرمود: هر كس بيع سلم مى صرسول اكرم
  ).متفق عليه( رده و معامله كند.را معلوم ك

و مردم  به مدينه هجرت كرد صفرمايد: رسول اكرم مى بحضرت ابن عباس
 كردند. به مدت يك تا دو سال معامله مى »سلم«بصورت مدينه محصوالت را 

  :شرايط بيع سلم -2
 اند از: شرايط بيع سلم عبارت

نقدا پرداخت گردد تا اجناس و الف) ثمن خواه طال، نقره يا هر اسكناسى باشد، بايد 
 اشياء ربوى بصورت نسيه معامله نشود.

هايش بايد چنان مشخص شود كه ابهامى  ب) مبيع (مسلم فيه) با ذكر صفات و ويژگي
در آن باقى نماند، مثال، جنس، نوع و مقدار آن مشخص شود تا ميان دو مسلمان اختالفى 

 د.شود، رخ نده كه منجر به عداوت و بدخواهى مى
 ج) مدت تحويل مسلم فيه (مبيع) مشخص و حداقل پانزده روز باشد.

د) قيمت در مجلس عقد تحويل فروشنده داده شود تا معامله، دين در مقابل دين كه 
 حرام است، صورت نگيرد.

َن ظ «فرمايد:  است كه مى صدليل براى الزم بودن اين شرايط، حديث رسول اكرم
َظ  ٌ  فَالظىُ ََ َف َد، الَ مظ

َ
ِظالُوم    َجل  َن

َ
  
َ
َ الل ِظالُوم  َ  َن زظ ََ ََ  َ ِظالُوم  ل  َن

َظ َف َك،ظ   (متفق عليه). »َال
 : احكام بيع سلم -3

الف) زمان پرداخت طورى باشد كه معموال بازارها و مراكز فروش در طول اين مدت 
و متغير شوند مانند، مدت يك ماه يابيش از آن، زيرا سلم در مدت كوتاه حكم بيع را دارد 

 و بررسى آن الزم است. در بيع رويت مبيع
نظر گرفته شود كه (مسلم فيه) مبيع، در آن قابل  ب) مدت پرداخت، فصلى در
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دسترسى باشد، بنابراين بيع سلم در خرما، براى پرداخت آن در فصل بهار صحيح نيست 
ر به ها، منج يا بيع سلم در انگور براى تحويل مبيع در زمستان، زيرا اين گونه مدت

 گردد. اختالف و نزاع مى
ج) اگر محل تسليم كاال در متن عقد و معامله تعيين نگرديده است، پس محل عقد 

شود. اگر محل تحويل مبيع در عقد بيان گرديد و  محل تسليم و تحويل بيع محسوب مى
مشخص شده است، فروشنده كه در اصطالح عقد سلم، مسلم نام دارد، بايد مبيع (مسلم 

 ا در همان محل معين شده كه مورد توافق طرفين است، تحويل دهد.فيه) ر
  :قولنامه براى نوشتن بيع

اراده خود، در حال صحت  اللّه و بعد: آقاى زيد براى خود و به اختيار و  در آغاز بسم
جسمانى و هشيارى كامل عقلى و جواز تصرف، يك باب منزل مسكونى را از آقاى 

وجه نقد خريد، آقاى حسين در حال فروش منزلش از صحت  حسين در برابر فالن مبلغ
جسمى و عقلى كامل برخوردار بود و اين بيع را با رضايت و اختيار خود بدون هيچگونه 

 شود كه منزل مسكونى با تمام بناءها و طبقه پائين و مى اجبار و اكراهى انجام داد، ياد آور
، منزل مسكونى كه آقاى زيد از آقاى شود بااليش و ديوارهاى داخل محوطه فروخته مى

حسين آن را خريده است، شرقا محدود به خيابان چهل مترى، غربا كوچه هشت مترى 
شماال دبيرستان دخترانه... است و طرفين معامله در مورد  جنوبا خانه آقاى فرومند و

ع، اند، منزل مسكونى همراه با جيمع مناف وضيعت و محل وقوع منزل به توافق رسيده
ها خارجى و داخلى خريدارى شده است. اين بيع خالى از هرگونه شرايط فاسد و  راه

باشد، مشترى تمام قيمت را كه در باال ذكر شد به فروشنده پرداخت  مى ءبدون استثنا
نموده است و فروشنده به شيوه شرعى قيمت را تحويل گرفته است و مبيع را با تمام 

رديد به مشترى سپرده است. هر يك از طرفين از اختيار تام توابع كه در سطور باال قيد گ
 اند.  جهت تنفيذ معامله برخوردار بوده و دو نفر انسان متدين و سرسناش را گواه گرفته

 گواه دوم: -2گواه اول:    -1  
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 گواهان عبارتند از: 
1-    2-  

 .......باشد: روز........ ماه........... سال... تاريخ عقد بشرح زير مى

  : بحث شفعه و احكام آن: ماده هشتم
تعريف شفعه: شفعه عبارت است از خريد يك شريك سهم فروخته شده شريك 

 . ديگرى را در برابر همان قيمت فروخته شده
  :احكام شفعه

درباره مشروعيت شفعه قضاوت كرده است.  صثبوت شرعى شفعه: رسول اكرم -1

َ «اند:  نقل كرده لّهبخارى و مسلم از حضرت جابر بن عبدال َّ َُّموُل � َة قََي  َِ ِظ َل ه بَيس
ةَ  َِ ِظ َِ ُد َُ فَ ُِ فَتظ �َطل ُصّ ََ َُد  َُ ُ َِتظ �ُظ َْ ََ ََ ظ فَإََذ�    رسول«(متفق عليه).  »َف ُيّ َني سَ ظ ُ�قظ

است. البته اگر  داده قابل قسمت هستند مشروع قرار حق شفعه را در تمام چيزهائى كه صاكرم
 .»ها جدا گرديد، آنگاه كسى حق شفعه ندارد دود زمين مشخص شد و راهح

شود مگر در چيزى كه تقسم پذير است. اگر مبيع تقسيم  حق شفعه ثابت نمى -2
گردد. زيرا رسول  پذير نباشد، مانند حمام، آسياب، خانه كوچك، شفعه در آن ثابت نمى

 ايى است كه تقسم پذير باشند.، يعنى شفعه در چيزه»ف،مي ضَقَ «فرمايد:  مى صاللّه
اند،  شفعه در چيزى كه تفكيك و تقسيم شده و حدود اربعه آن مشخص شده -3

َِ «فرمايد:  مى صگردد، رسول اكرم ثابت نمى َُ فَ ُِ فَتظ �َطل ُصّ ََ َُد  َُ ُ َِتظ �ُظ َْ ََ فَإََذ� 
ةَ  َِ ِظ گردد، اين  ت نمىدليل يا علت اينكه بعد از تفكيك و تقسيم شفعه ثاب (متفق عليه). »ُد

شود و طبق مذهب صحيح جار  است كه در صورت تقسيم، شريك، جار محسوب مى
 (همسايه) حق شفعه ندارد.

شود، شفعه در اشياء  مانند: پارچه و حيوان شفعه ثابت نمى در اشياء منقوله، -4
 ها و... زيرا در غير زمين و آنچه مشترك و غير منقول است، مانند زمين، ساختمان، درخت
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 كه متصل به زمين است، ضرر كسى نيست كه با شفعه برطرف شود.
اگر شفيع حاضر در مجلس عقد باشد يا از عقد مطلع شود و مطالبه شفعه نكند،  -5

َُىَ ي«بعدا حق شفعه ندارد. در حديث آمده است:  � ََ ُة سََم ظ  َِ ِظ َل عبدالرزاق از قول ابن ( »�َس
بعد از عقد و بيع، به مطالبه آن مبادرت كند. شفعه براى كسى است كه بالفاصله  ).شريح

َقيلَ «و  َِ
ظ
ُة َكَكّل �َ َِ ِظ َل البته اگر شفيع غائب است  ).ابن ماجه و سندش ضعيف است( »�س

گردد، حتى در  اش ساقط نمى نكند، حق شفعه  و بدليل عدم آگاهى از بيع مطالبه شفعه
 صورت غيبت طوالنى نيز حق او به قوت خود باقى است.

اش  گر مشترى، آنچه را كه خريده است، وقف، هبه يا صدقه كند، حق شفعها -6
موارد مذكور منجر به ابطال اين كارهاى خير  گردد، زيرا ثبوت شفعه در ساقط مى

است از اثبات شفعه براى بر طرف نمودن ضرر  گردد. و تصحيح اين اعمال نيكو بهتر مى
 احتمالى.

و ساز انجام داد يا اشجارى را غرس  اگر مشترى در زمين خريده شده ساخت -7
يا دستور انفصال داده و تاوان مشترى  كرد، شفيع يا در برابر قيمت آنها را تصرف كند و

 را بپردازد. زيرا ضرر و ضرار در اسالم وجود ندارد.
هرگونه حق و حقوق شفيع بر عهده مشترى و حق و حقوق متعلق به بيع بر  -8

 كند. ه مشترى و مشترى به بايع رجوع مىباشد، شفيع ب عهده فروشنده مى
اى  حق شفعه قابل و فروش نيست يعنى كسى كه حق شفعه برايش در معامله -9

بفروشد يا به كسى هبه نمايد، زيرا كه فروش و هبه نمودن  تواند آن را گيرد نمى تعلق مى
حق شفعه منافى با هدف مشروعيت شفعه است، كه همان برطرف كردن ضرر از شفيع 

 باشد. مى
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 : بحث اقاله (فسخ بيع): ماده نهم
تعريف اقال: اقاله يعنى فسخ و ترك معامله و برگرداندن قيمت به خريدار و مبيع  -1

به فروشنده، هرگاه يكى از بايع و مشترى يا هردوى آن احساس ندامت كنند و از معامله 
 توانند معامله را فسخ كنند. پشيمان شوند، مى

اله، يعنى فسخ معامله در صورت متقاضى شدن يكى از طرفين عقد حكم اقاله: اق -2

تَهُ «فرمايد:  مى صمستحب است. رسول اكرم َ ُ َ�ثظ َّ قَيَل �
َ
تَُه   َِ َِ،ظ َالًمي  َظ قَيَل ُز

َ
 »َن ظ  

هر كس معامله مسلمانى را كه متقاضى فسخ معامله باشد، فسخ « .)باوداود، ابن ماجه و حاكم(

َل ضَوَم «و ، »دهد ى او را مورد عفو قرار مىها كند، خداوند لغزش � ُ
َ
َقيَ

َ
قَيَل نَيَدًني  

َ
َن ظ  

َق،َيَنةَ 
ظ
هر كس از كسى كه در معامله پشيمان شده است، بگذرد، خداوند روز «(بيهقي).  »�َ

 .»قيامت از وى خواهد گذشت
 :احكام اقاله

 باشد احكام اقاله بشرح زير مى
ه فسخ و ترك بيع اول است يا اينكه بيع جديدى است؟ در اين باره كه آيا اقال -1

اند و امام  اختالف نظر وجود دارد، امام احمد، شافعى و ابوحنيفيه بر قول اول فتواى داده
 مالك قول ثانى را اختيار نموده است.

 اگر بخشى از مبيع هالك شود، اقاله در بخش باقيمانده صحيح است. -2
كم از قيمت اول صحيح نيست ورنه آن فسخ اقاله گفته در اقاله پرداخت بيش يا  -3
گردد، مانند،  شود بلكه آن در حكم بيع جديد است و تمام احكام بيع در آن نافذ مى نمى

 استحقاق شفعه، شرط بودن قبض و...
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 بحث ساير عقود:  فصل چهارم
 : اين فصل مشتمل بر هشت ماده است

  : بحث شركت: ماده اول
ت مشروع است. خداوند ها و روايات زير، شرك ركت: بنابر آيهمشروعيت ش -1

مۡ ﴿فرمايد:  مى ٓ  َ�هن �َ َ فرمايد:  مى و. »اند آنان در يك سوم شريك« .]12[النساء:  ﴾َّلنِث ٱ ِ�  ءن �ن

ثِ�ٗ  �نّ ﴿ ٓ ۡ�ن ٱ ّمِنَ  �َُ َبۡ  ءِ لََطا مۡ َ�عۡ  ِ� ََ هن ٰ  ضن حق  بسيارى از شركاء در« .]24[ص:  ﴾ٍض َ�عۡ  َ�َ

َ َني سَ ظ «فرمايد:  مى صاللّه  رسول. »كنند يكديگر ستم مى
�ظ َُ � ُُ �سّشَ ََ نَي َُي

َ
قيَل �ُهللا تَِيله  

يَدىَهُ  ََ ُمَمي  َُ َد
َ
ُ ظ   فرمايد: مادام كه دو شريك در حق يكديگر خيانت  خداوند مى« »َْ

و  ).است قرار دادهد ابن قطان آن را صحيح ابو داو(. »اند من شريك سوم آنان هستم نكرده

نَي«فرمايد:  مى ََ َ َني سَ ظ َ�تََهي
�ظ َُ �ظ َ �سّشَ ََ  َّ � َُ دست خداوند بر سر دو شريك است تا « »ضَ

 ).دار قطنى( .»زمانى كه آنان در حق يكديگر خيانت نكرده باشند
تعريف شركت: شركت عبارت است از اينكه دو يا چند نفر در مالى با هم شريك 

خواهند از راه تجارت، زراعت و صنعت، آن را توسعه بدهند. شركت به چند شوند و ب
 نوع است: 

  :شركت عناناول: 
هاى معلوم با هم  يعنى اينكه دو يا چند نفر براى جمع كردن مبلغ معينى در قالب قسط

شوند. و براى بدست آوردن نفع و سود با هم همكارى كنند. منافع و همچنين  شريك مى
گونه شركت هر كدام از شركاء حق  گردد. در اين اسب سهام محاسبه مىه تنضرر نيز ب

تصرف در شركت را به عنوان اصل و به عنوان نماينده از شريكش دارد. لذا هر كدام 
گونه اقدام و تصرفى بنفع تواند هر بخرد و بفروشد، يعنى مىتواند براى شركت چيزى  مى

 شركت است انجام دهد.
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  :عنانشركت  صحتشرايط 
يابد. زيرا كه غير مسلمان از معامله  اين شركت فقط ميان مسلمانان تحقق مى -1

كند، البته اگر يكى از شركاء غير مسلمان  هاى حرام اجتناب نمى ربوى و ديگر معامله
است ولى تصرفاتى از قبيل خريد و فروش و غيره در اختيار او نيست بلكه در اختيار 

گذارى از مال حرام در اين  دارد. زيرا احتمال سرمايهمانعى نشركاء مسلمان است، 
 صورت وجود ندارد.

سرمايه و سهم هر شريك بايد مشخص باشد. زيرا نفع و ضرر منوط به مشخص  -2
بودن سرمايه و سهام است. مجهول بودن سرمايه و سهام منجر به خوردن مال مردم و 

اطل حرام است خداوند راه بگردد و خوردن مال مردم از  حيف و ميل از راه باطل مى

  َوَ� ﴿فرمايد:  مى
ۡ
لنوٓ تَأ ْ �ن مۡ  ا

َ
ٰ أ مَ� مبَيۡ  لَ�ن ِ  ََ�ن   از راه باطل مال« .]188: ة[البقر ﴾ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱب

 .»يكديگر را نخوريد
نفع به تناسب سهام بايد توزيع گردد. و اگر گويند: نفعى كه از گوسفندان عايد  -3

شود، از  هاى كتانى عايد شركت مى از پارچه شود، از آن فالنى است و نفعى كه شركت مى
 كشى و حرام است. آن فالنى است. و... اين عمل منجر به حق

سرمايه بايد پول نقد باشد. هر كس قصد شريك شدن در شركت را داشته و پول  -4
نقد ندارد بلكه كاالى تجارى دارد. نخست كاالهاى خود را به نرخ روز به پول نقد قيمت 

شود. چون در غير اينصورت كاال مجهول است و معامله بوسيله كاالهاى  كرده بعد شريك
غير معلوم شرعا ممنوع است. زيرا منجر به تضييع حقوق و خوردن مال مردم از راه باطل 

 گردد.  مى
كار و زحمت، مانند نفع و ضرر به تناسب سهام بايد باشد. مثال اگر يك شريك،  -5

ر روز، يك روز كار بر عهده او گذاشته شود. اگر يك چهارم سهام را دارد، از هر چها
چند كارگر استخدام شود، مزد آنان از سرمايه به تناسب سهام شركاء بپردازند. يعنى اگر 

 يكى از شركا مالك نصف سهام است، نصف اجر بر عهده باشد.
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شود و از آن پس  اگر يكى از شركاء فوت شود يا ديوانه گردد، شركت باطل مى -6
توانند، شركت را منحل اعالم كنند يا بر حسب قرارداد سابق  و ديوانه مى ورثه ميت

 كماكان آن را ادامه دهند. 
  :شركت ابداننوع دوم: 

شركت ابدان اين است كه دو يا بيش از دو  ).ابدان، جمع بدن، يعنى ذوات و اجسام(
ر شوند. مانند شريك شدن دو نفر د شخص در، درآمد كسب خود با هم شريك مى

هاى مردم با هم شريك  ساختن يك ساختمان يا دو نفر در خياطى يا در شستن لباس
آورند، بصورت مساوى يا طبق قرارداد  شوند و درآمدى كه از اين طريق بدست مى مى

 كنند.  ميان خود تقسيم مى
دليل اصلى براى مشروعيت و جواز اين شركت روايتى است كه ابوداوود آن را نقل 

در روز بدر، با هم توافق كردند،  قرار است: عبداللّه، سعد و عمار ه از اينكرده است، ك
آورند، با هم شريك شوند. عبداللّه و عمار چيزى بدست  آنچه كه از مشركين بدست مى

، عبداللّه و عمار را صاللّه  نياوردند و سعد دو تن از كفار را به اسارت گرفته بود. رسول
سعد كرد. تا آن زمان حكم تقسيم اموال غنيمت نازل نشده  نيز در اين دو اسير شريك

 بود.
احكام اين  ).اند حديث صحيح است. و امام مالك، احمد و ابو حنيفه بدان فتوى داده(

 شركت عبارت است از:
 هر كدام از شركاء حق مطالبه مزد و دريافت آن را از مستأجر دارد.  -1
 ود حاصل از كار خود سهيم است.از شركاء غايب يا بيمارشود، در س اگر يكى -2
تواند  اگر مدت غيبت يا بيمارى يكى از شركاء طوالنى شد، شريك ديگر مى -3

 از مزد غايب و بيمار بپردازد. استخدام نموده و مزدش را بجاى او كسى را
 فسخ كند. تواند شركت را نبود، دومى مى  اگر حضور يكى از شركاء ممكن -4
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  :شركت وجوهنوع سوم: 
شركت وجوه اين  ).جمع وجه است و منظور از آن وجاهت و اعتبار است وجوه.(

شوند و چون سرمايه  است كه دو يا چند نفر براى كار و خريد اجناس با هم شريك مى
فروشند و نفع  خرند و مى ندارند از اعتبارى كه ميان مردم دارند استفاده نموده كاال را مى

كنند. اگر خسارت هم كردند  خود تقسيم مى آن را طبق توافق يا بصورت مساوى بين
 شود. مانند نفع متوجه همه مى

  : بحث مضاربه: ماده دوم
  :تعريف مضاربه -1

كند و  مضاربه يا قراض اين است كه يكى براى ديگرى سرمايه به مبلغ معين فراهم مى
وافق گذارند كه نفع طبق قرارداد مورد ت كند و قرار مى او با پول شريكش تجارت مى

طرفين ميان آنان توزيع گردد و در صورت خسارت، كارگر هيچگونه مسؤليتى ندارد. 
شود. و فقط ضرر عامل همين است كه سعى و تالشش  بلكه خسارت متوجه كارفرما مى

 هدر رفته است. و خسارت بيشترى متوجه او نخواهد شد.ه ب
  :مشروعيت مضاربه -2

رايج بود  صاللّه  دارند. مضاربه در زمان رسول تمام صحابه و ائمه بر جواز آن اتفاق
 و ايشان آن را تنفيذ كرد.

  :احكام مضاربه -3
مضاربت ميان دو مسلمان كه جايز التصرف هستند باشد، اگر ميان مسلمان و  -1

كافر باشد، به اين صورت كه سرمايه مال كافر و كار بر عهده مسلمان باشد مانعى ندارد. 
 رود. كند و دنبال مال حرام نمى ربوى نمى چرا كه مسلمان معامله

 سرمايه معلوم و مشخص باشد. -2
سهم عامل در فايده مشخص باشد. اگر سهم عامل از نفع مشخص نشود، به عامل  -3
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رسد. و نفع از آن صاحب سرمايه است. مگر اينكه چنين توافق شده باشد كه  اجر مثل مى
 سود پنجاه در پنجاه ميان آن دو تقسيم شود. 

ر صاحب سرمايه و عامل درباره سهم مورد توافق كه نصف است يا ربع با هم اگ -4
 شود.  اختالف كردند، ادعاى صاحب سرمايه همراه با سوگند پذيرفته مى

شود ندارد  عامل حق پذيرفتن مضاربه دومى را كه منجر به ضرر مضارب اول مى -5
 مگر با اجازه مضارب اول.

شود مگر اينكه طرفين  رد، نفع تقسيم نمىتا زمانى كه معامله شركت ادامه دا -6
 معامله، راضى به تقسيم شده و توافق داشته باشند. 

گردد، لذا عامل استحقاق نفع و  اصل سرمايه همواره از سود حاصله جبران مى -7
سود را ندارد مگر بعد از اينكه خسارت سرمايه جبران شده باشد. البته اين تا زمانى است 

اشد. اگر در تجارت گوسفند بهره ببرند و هر كدام از صاحب كه سود تقسيم نشده ب
سرمايه و عامل سهم خود را از گوسفندان از مال شركت جدا نموده تحويل بگيرد. و بعد 
تجارت گندم يا پارچه را شروع كنند و رأس المال دچار خسارت شود، در اين صورت 

ارت از سود سابق شود و عامل مسؤل جبران خس خسارت متوجه سرمايه اصلى مى
 نيست.

اگر در صورت فسخ مضاربه مال شركت بصورت اجناس يا وام بر عهده مردم  -8
ها شود، عامل بايد  بماند و صاحب سرمايه خواستار نقد (فروش اجناس) و باز ستانى وام

 به خواسته او توجه كند. 
شود، بشرطيكه دليل  ادعاى عامل درباره هالك سرمايه و خسارت پذيرفته مى -9

 ديگرى مدعايش را تكذيب نكند.
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  : مساقات و مزارعه: ماده سوم
 .)زارعه هستند(مساقه و مزارعه مصدر ساقاه و 

هاى خود را براى  مساقات: مساقات: اين است كه شخص نخل و درخت تعريف -1
آبيارى، نگهدارى و انجام كليه خدمات مورد نياز، به فردى در برابر جزء مشخصى از 

 دهد. ، بصورت مشاع و مشترك مىمحصول آنها
و عمل  صاللّه  حكم مساقات: مساقات جايز است و دليل جواز عمل رسول -2

كند كه فرمود:  چنين نقل مى بخلفاى راشدين است. بخارى از حضرت ابن عمر

»  ُ ّظ َظ َز
َ
   ِ َم

َُ ُ  َنَظَ ي َن ظ  ُِ ظ َْ َِ َني 
طظ ََ

َ َ س َِ
َل َل،ظ مظ

َ
َزَل   با  صاللّه  رسول«(متفق عليه).  »ََ

و بعد از ايشان  .»اهالى خيبر، درباره اراضى خيبر، در برابر سهمى از محصول معامله كرد
 خلفاى راشدين نيز آنرا ادامه دادند.

 :احكام مساقات -3
ها و  ها موقع انعقاد بايد مشخص باشند، مساقات در درخت اشجار و نخل -1
 جهول احتمال دارد.هاى مجهول، صحيح نيست. زيرا معامله در م نخل
سهم عامل از محصول مشخص شود، مانند نصف، ربع، (يك چهارم) خمس،  -2

(يك پنجم) و غيره و سهم عامل در تمام اشجار يا نخلها بصورت مشاع و مشترك باشد. 
اگر سهم عامل منحصر و محدود در بعضى اشجار و نخلهاى معين باشد. ممكن است آنها 

م با فريب است و اى توأ ر ميوه ندهند. چنين معاملهيگگاهى ميوه بدهند و در فصلى د
 باشد. حرام مى

عامل، مسئول انجام كليه خدمات و كارهايى است كه براى اصالح و نگهدارى  -3
 ها بر حسب عرف، الزم و ضرورى است. ها و نخل درخت

زمينى كه بصورت مساقات به فردى واگذار شده، اگر مالياتى دارد مانند خراج يا  -4
ت ديگر، پرداخت آن بر عهده مالك زمين است نه بر عامل، زيرا خراج و ساير ماليا

ها متعلق به صاحب اصلى هستند. ماليات در هر حالت بايد پرداخت گردد، خواه  ماليات
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زمين درخت كارى يا زراعت شود يا نشود. البته زكات، هر كس كه سهمش از محصول 
ت، مالك باشد يا عامل، زيرا زكات متعلق به مقدار نصاب برسد، زكات بر وى واجب اس

 به محصول است نه به اصل زمين.
مساقات در خود زمين (اصل) نيز جايز است. مانند اينكه شخصى زمينش را به  -5

سپارد تا او در آن درخت و نخل بكارد، آنها را آبيارى كند و اصالح كند تا به  ديگرى مى
رم يا يك سوم از محصول و از درخت را ثمر برسند، آنگاه سهم مشخصى مانند يك چها

 به عامل بدهد.
تواند عمل را به ديگرى بسپارد و به او  اگر عامل توان عمل را از دست بدهد، مى -6

 نيز طبق قرار داد سهمى از محصول داده شود.
تواند معامله را  ها فرار كند صاحب زمين مى اگر عامل قبل از به عمل آمدن ميوه -7

از آن فرار كند، صاحب زمين تا اتمام عمل ديگرى را استخدام نموده فسخ كند و اگر بعد 
 و اجرتش را از سهم عامل فرارى بپردازد.

توانند فرد ديگرى را به عنوان نايب وى از  اش مى در صورت فوت عامل، ورثه -8
طرف خود انتخاب كنند واگر طرفين (رب المال و ورثه عامل) بر انحالل شركت مساقات 

 گردد. معامله فسخ مى توافق كنند،
  :مزارعه

: مزارعه عبارت است از اينكه مالك شخصى، زمين خود را براى تعريف مزارعه -1
سپارد و در برابر، يك سهم مشخص و مشاع از محصول را بر  زراعت به ديگرى مى
 دهد. حسب توافق به او مى

اند و ديگران  نستهحكم مزارعه: جمهور صحابه تابيعين و ائمه، مزارعه را جايز دا -2 
با اهل  صدانند، از معامله رسول اكرم اند، آنانى كه مزارعه را جايز مى آن را منع كرده
زمينهاى خيبر را در برابر سهمى از محصول به اهل  صكنند، رسول اكرم خيبر استناد مى

كنند كه سهم صاحب  خيبر واگذار نمود، و احاديث نهى از مزارعه را حمل به صورت مى
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گويد:  آيد، ايشان مى بر مى ل مجهول باشد، همانطور كه از حديث رافع بن خديجعم

ََِجتظ « لظ
َ
ّلَمي   ُِ َِ َ فَ سَُ  ظ َم ََ  َ َِ َي َم

ََ  َّ
َ
  َ ََ  َِ ّظ َِى �ََ ُظ َّي نُ ًِ فَُك َّ َدقظ ي

َُ نظ
َ
َثُ �َ ُظ َّي  َ ُك

 ََ َ َِ َ َيَََ ينَي َ� ظ َذس َِ ظ َم
ظ سَ ظ ُُ ََ  َ َِ هاى زيادى داشتيم،  ما از ديگر انصار باغ«فق عليه). (مت »َم

داديم، باين صورت كه محصول اين قسمت از زمين مال ما است و  ها را به اجاره مى زمين
داد و زمين  شد كه زمين ما محصول مى محصول آن قسمت از آن عامل است. گاه وقتى چنين مى

 .»ما را از اين كار منع كرد صل اكرمشد، رسو داد و گاه وقتى برعكس مى عامل محصول نمى
 بعباس  كنند، چنانكه ابن برخى، احاديث نهى را محمول بر كراهيت تنزيهى مى

َِ َعالَ،ظَه «فرمايد:  مى ُل
ظ
َظ ضَأ

َ
ُ َن ظ  

َ
َ ٌ ِظ َليُ  َل

َ
ُم ظ   َُ َد

َ
َََح   َظ َ�مظ

َ
َُ ظ قَيَله  

ََ ََ سَ ظ َ�َظَه َ�َظُهَ 
الُوًني ِظ ِظًجي َن از مزارعه منع نكرده است، ليكن فرموده است. اگر  صرسول اكرم«(بخاري).  »َل

را به برادر خود بدهيد تا آن را براى خود زراعت كند بهتر است از اينكه زمين را در برابر   زمين
 .»اجرت بدهد

 :احكام مزارعه -3
  .الف) مدت مزارعه محدود و مشخص باشد، مانند يك سال يا دو سال

ايد مقدارش معلوم و مشخص باشد مانند، نصف، ربع، ثلث و ب) جزء مورد توافق ب
غيره، و مشاع در تمام محصول زمين باشد، اگر مالك زمين به عامل بگويد: محصول اين 

 قسمت از زمين از آن تو است، مزارعه صحيح نيست.
ج) بذر بر عهده مالك زمين باشد، اگر بذر از طرف عامل باشد، آن را مخابره 

ختالف در جواز آن بيش از اختالف در جواز مزارعه است. زيرا از حضرت گويند و ا مى

ةَ «روايت است:  جابر َِ ظُمَهيبَ َّ َعَ  �س َُّموُل �  �َ�َ«. 
د) اگر مالك زمين شرط كند كه مقدار بذر را از محصول جدا كرده و بقيه محصول را 

 گردد. بر حسب توافق ميان خود و عامل توزيع كنند، مزارعه باطل مى
و) كرايه دادن زمين در برابر پول از دادن آن به مزارعه بهتر است، زيرا در حديث رافع 

ََ فَالَ ظ َ�َظَ َي...«بن خديج آمده است:  َّ َو
ظ �س ََ  ََ َم

ِّ برابر  يعنى كرايه دادن زمين در »...  ّني بَي
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 پول، منع نشده است.
را بدون اجاره و كرايه به برادر ) اگر كسى زمين بيش از نياز دارد، مستحب است آن ه

 مسلمان خود بدهد.

َظ َمْن «: فرمايد مى صرسول اكرم
َ
ُه  

ُ
قَوَ ََ َليُ  

َ
َ ي   ََكظ َظ َلَمظ

َ
َ ي   َّ�ظ ظ ََ ٌِ فَالظ ّظ َ  ُ

َ
َننَتظ َ

ِظالُوًني ِظًجي َن َِ َعالَ،ظَه َل ُل
ظ
َظ ضَأ

َ
ُ َن ظ  

َ
َ ٌ ِظ َلي ُ َل

َ
ُم ظ   َُ َد

َ
َََح   س زمين هر ك« ).صحيح( »َ�مظ

فرمايد: اينكه به برادرش بدهد بهتر است  دارد، بايد آن را زراعت كند يا به برادرش بدهد، و مى
 .»از اينكه آن را به اجاره بدهد

دانند زيرا، اين اجاره  ى) جمهور علماء اجاره زمين در برابر محصول را جايز نمى
سيه، و اين ممنوع بمعنى معامله محصول در برابر محصول است، بصورت تفاضل و ن

است اما آنچه كه از امام احمد در باره جواز آن روايت است، محمول است بر مزارعه نه 
 اجاره زمين در برابر محصول.

  : بحث اجاره: ماده چهارم
تعريف اجاره اجاره عقدى است كه در آن بجاى كاال، منافع براى مدت معلوم در  -1

 شود. برابر قيمت مشخص خريدارى مى

 قَالَۡت ﴿ت، خداوند در آيه: يز و مشروع اساجاره بدليل آيه زير جاحكم اجاره:  -2
ٰ ِِحۡ  َماَدٮ ٰ  هن بَِت ََ

َ
ۖ ِجرۡ  ٔۡ َ� ِۡ ٱ �  ٱ َقوِيّ لۡ ٱ َت َجرۡ  ٔۡ َ� ِۡ ٱ َمنِ  َخۡ�َ  ِِنّ  هن

َ
ٓ  قَاَل  ٢ مِ�ن ۡ� َِ�دن  ِِّ�ِ

ن
نۡ  أ

َ
 أ

نِ�َحَك 
ن
ّ بۡ ٱ َدىِِحۡ  أ ََ ٰ  تَۡ�ِ َ�ٰ  نَ ن َ�َ

َ
  أ

ۡ
يكى از آن « .]27-26[القصص:  ﴾ِحَججٖ  ِ�َ ثََ�ٰ  َرِ� جن تَأ

دو زن گفت: پدرجان، او را اجير كن. بى گمان بهترين كسى را كه به اجرت گيرى [بايد چنين 
خواهم كه يكى از اين دو دخترم را در برابر  ] گفت: من مى ] تواناى امين باشد.  [شعيب شخصى

فرمايد:  خداوند در جايى ديگر مى. »واج تو در آورآنكه هشت سال براى من كار كنى به ازد

» َّ ََ ََُمََُهَ  َل  َُ َ � فَأ ِّ َُ ُد َُّجٌل بَي ََ  َ َّ ََ َْ   ُُّ َطى َب  �ظ
َ
َُّجٌل   َق،َيَنَةَ 

ظ
َم �َ ُمُ  ظ ضَوظ ُظ نَي َل

َ
ٌََُِة   ُجٌل َُ

 ُ َِ جظ
َ
  ََ ِظ سَ ظ ُ� ََ َ� َنَظُهَ  تَوظ ًِ� فَيمظ َج

َ
  َِ َج

ظ
تَأ وز قيامت، من با سه تن طرف ر«(بخاري).  »�مظ



 روش زندگي مسلمان  528

 

 هستم:
 كه با من عهده كرده و به عهدش وفا نكند. شخصى -1
 كسى كه انسان آزاده را فروخته و قيمت آن را بخورد و استفاده كند. -2
كسى كه كارگرى را به خدمت گرفته و بعد از انجام كارش از دادن مزد كوتاهى كند و  -3

 .»تمام مزدش را نپردازد

در جريان هجرت شخصى را به عنوان راهنما  ابوبكرو حضرت  صرسول اكرم
 اجاره گرفته بودند تا راه مدينه را به آنان نشان بدهد.

 شرايط اجره: -3 
مشخص بودن نوع منفعت، مانند، سكونت در منزل و دوختن پارچه و غيره، زيرا   -1

 است. است و معلوم بودن مبيع براى صحت بيع ضرورى اجاره مانند بيع

منفعت، بنابراين اجاره گرفتن كنيز براى مجامعت و تسكين غريزه  مباح بودن -2
جنسى يا اجاره گرفتن زنى براى نوحه سرائى و سرودن، سرودهاى مبتذل يا به اجاره 

گاه براى يهود و نصارى يا براى تأسيس كارخانه شراب  گرفتن زمينى براى ساختن عبادت
 سازى، درست نيست. 

َّ «رت در حديث آمده است: مشخص بودن مقدار مزد يا اج -3 ي
َِ ََِظ َ�َ� َعَ  �مظ

 ُ ُِ جظ
َ
  ُ
َ
َّ ضُبَّ�َ َ َِ َد َج

َ
منع كرده است  صرسول اللّه«). رجاله رجال الصحيحامحد و( »�َ

 .»از اجاره گرفتن شخصى بدون تعيين مزد
 احكام اجاره: -4
 صاجاره گرفتن معلم براى آموختن علم و صنعت جايز است، رسول اكرم -1

 سيران بدر را براى ياد دادن سواد به كودكان مدينه، استخدام كرده بود.ا
پس از  صاجير ساختن خود، در برابر طعام و لباس جايز است، رسول اكرم -2

ِظَجَهَ «فرمود:  »طسم«قرائت سوره  َة فَ ِّ َ َع ََ  َ� ً َظ َعشظ
َ
ََ َمَََ�   َمي

َُ ُه  ََ ِظ �َ َِ ّج
َ
َّ ُزوَ    الَ

 ََ َِطظ يَم  َِ ََ به مدت هشت ياده سال خود را در برابر  موسى«(احمد و ابن ماجه).  »هَ ََ
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 .»عفت شرمگاه و طعام شكم به اجاره داد
اجاره دادن منزل براى مدت معلومى كه به گمان غالب اين منزل تا آن زمان باقى  -3

 خواهد ماند، جايز است.

ا از استفاده اگر شخصى چيزى را به اجاره داد ولى براى مدت كوتاهى مستاجر ر -4
گردد اما اگر مستاجر خودش استفاده را  منع كرد، كرايه زمان منع از مجموع ساقط مى

 ترك كند، تمام اجرت و كرايه كامل بر وى واجب است.

گردد، مانند، منهدم شدن  ء مورد اجاره، اجاره نيز فسخ مى با از بين رفتن شى -5
 شود. ته بر مستاجر الزم مىخانه، يا مردن حيوان، در اين صورت كرايه مدت گذش

تواند اجاره را فسخ كند بشرط  اگر مستأجر شى مورد اجاره را معيوب ديد مى -6
اينكه موقع قرارداد از وجود عيب آگاه و بدان راضى نبوده باشد. اگر در همان حال مدتى 

 گردد.  از آن استفاده نموده است، كرايه دوران استفاده بر او واجب مى

نند خياط و آهنگر، اگر چيزى را بوسيله عمل خود تلف كنند، اجير مشترك، ما -7
بايد ضمان آن را بپردازند، مگر اينكه در ضايع شدن كاال نقش نداشته باشد، مثال كاال به 
سرقت برده شود. زيرا كاالى موجود در دكان اجير مشترك، حكم امانت را دارد و اگر 

ضمان بر وى واجب نيست. اجير دار ضايع شود،  امانت بدون كوتاهى شخص امانت
اش كار كند، به اجاره بگيرد و از  خاص، مانند اينكه كسى، شخصى را براى اينكه در خانه

 دست او چيزى تلف شود، ضامن نيست، مگر وقتى كه كوتاهى و تعدى او ثابت شود. 

شود كه  گردد و پرداخت آن وقتى الزم مى كرايه به محض عقد اجاره واجب مى -8
مام منفعت را برده و كار مورد اجاره به اتمام رسيده باشد. اگر پرداختن كرايه مستأجر ت

قبل از استيفاى منفعت در عقد اجاره شرط بوده است، بايد بپردازد. در حديث آمده است: 

ُ  الََذ� قََي َ�َمالَهُ « َِ جظ
َ
يَزُل الَّ�َمي ضَُوّ�   َِ

ظ
َ�  ّ َُ

ََ كارش را  مزد كارگر زمانى پرداخته شود كه« »ََ
 .»تمام كرده باشد

تواند اجرتش را  اگر عمل مستأجر در شى مورد اجاره تأثيرى دارد، مستأجر مى  -9
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پيش از انجام كار مطالبه كند مانند خياط. و اگر عمل مستأجر تاثير و تغييرى در كاالى 
 تواند پيش از انجام كار، خواستار اجرت شود، مانند حمل كردن مورد اجاره ندارد، نمى

تواند، كاال را نگاه  كاال از جايى به جائى ديگر، مستأجر در اين جا بخاطر مزد خود نمى
دارد. بلكه آن را نخست به مقصد حمل كند و بعد مزدش را از صاحب كاال (موجر) 

 مطالبه نمايد.

اگر شخصى كه در طبابت تخصص ندارد بيمارى را معالجه كند و دارويى را  -10
شود. رسول  ت مرض شود، ضمان و خونبها بر او الزم مىتجويز نمايد كه باعث شد

ن َيُ َو َضيَن ٌ «فرمايد:  مى صاللّه  َ ََ الَ ظ َنَظُه  ِظ سَ ظ ُ� ََ  ََ (ابوداود، نسائي، ابن  »َن ظ َقَطّى
هر كس بدون مهارت و تخصص دست به معالجه و مداوا بزند و كه منجر به هالكت «ماجه). 

 .»بيمار بشود ضامن است

  : بحث جايزه: نجمماده پ
سان در برابر عملى كه : جايزه در لغت، يعنى آنچه كه به يك انتعريف جايزه -1

شود. شرعا بمعنى اينكه انسان با اراده خويش مبلغ مشخصى را  است، داده مى انجام داده

ََِ� َل «دهد. مانند اينكه بگويد:  براى كسى كه به او خدمتى كرده است، اختصاص مى َن ظ 

ظَميلَ مَ  � َنَ  �س َِ ََ فَالَُه َك َيضَ
ظ
ُ� � هر كس اين ديوار را براى من بسازد، فالن مبلغ پول را بوى « »َِ

 باشد. سازد، مستحق آن مبلغ اعالم مى پس كسى كه ديوار را برايش مى .»دهم مى
ه يوسف آمده است سور 27: جايزه (جعاله) مشروع است. در آيه حكم جايزه -2

ٓ  َولَِمن﴿ ِ  ءَ َجا ۠  بَعِ�ٖ  لن ِ�ۡ  ۦهِ ب نَا
َ
َِيمٞ  ۦبِهِ  َوَ هر كس پيمانه گم شده را بياورد « .]72[يوسف:  ﴾َز

خطاب به كسانى  صرسول اللّه. »يك بار شتر از آن اوست و من مسئول پرداخت آن هستم

َظَمي «كه مارگزيده را دعاء دادند و در برابر آن چند تا گوسفند گرفته بودند، فرمود:  ُِ ُل
 َِ لظ

َ
ََ ظ   ََ  َ  ظ س

ُُ َِ (بخارى كتاب . »آن را بگيريد و به من نيز يك سهمى بدهيد« »ُجو� َل َن

 ).ةاإلجار
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 جايزه:  احكام -3
جايزه دادن، يك عقد و پيمان مشروع است و هر كدام از طرفين معامله حق فسخ  -1

در رسد ولى اگر  آن را دارد. اگر فسخ پيش از انجام كار صورت گيرد، به عامل چيزى نمى
 شود. اثناء عمل صورت بگيرد، عامل مستحق اجر مى

: هر كس عمل الزم نيست. مثال اگر كسى گفتدر جايزه، مشخص نمودن مدت  -2
دهم، پس از اين اعالم هر  هزار تومان به او مى ى مرا برگرداند و بياورد ده حيوان گم شده

گيرد، چه يك ماه  مىكس گوسفند وى را برگرداند و بياورد مبلغ اعالم شده به او تعلق 
 بعد آنرا بياورد يا يك سال بعد آن را برگرداند.

گاه عمل فوق بوسيله يك گروهى انجام گيرد، مبلغ اعالم شده ميان آنان بطور هر -3
 مساوى توزيع شود.

اعالم جايزه در كارهاى حرام مانند اينكه بگويد: هر كس ساز و موسيقى بنوازد،  -4
 ا به او خواهم داد، جايز نيست. يا ضرب و شتم كند، فالن مبلغ ر

هر كس چيز گم شده را پيش از اعالم جايزه برگرداند و يا كار مورد نظر را انجام  -5
گردد. البته اگر  گيرد. زيرا عمل و زحمت او احسان تلقى مى دهد، جايزه به او تعلق نمى

ق جايزه به غالم فرار شده را برگرداند يا غريقى را از غرق شدن نجات دهد بمنظور تشوي
 گيرد.  او تعلق مى

اگر كسى گفت: هر كس اينقدر بخورد يا بنوشد (از حالل) فالن مبلغ را باو  -6
دهم، اين اعالم، يكطرفه درست است، اما اينكه بگويد: اگر نتوانست همه را بخورد، از  مى

 او فالن مبلغ را خواهم گرفت درست نيست.
اختالف پيدا شود. قول مالك همراه  اگر ميان مالك و عامل درباره مقدار جايزه -7

شود و اگر اختالف در اصل جايز باشد، به اين معنى كه مالك منكر  با سوگند پذيرفته مى
 جايزه باشد، سخن عامل با سوگند معتبر است.
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  : بحث حواله: ماده ششم
: حواله بمعنى تحويل دين و انتقال آن از ذمه از خود به ذمه ديگرى تعريف حواله -1

نند اينكه زيد به كسى بدهكار است و همان مبلغ را از شخصى ديگر طلبكار است. ما
دهد،  كند، زيد او را به مديون خود حواله مى صاحب دين پولش را از زيد مطالبه مىوقتى 

گويند، بپذيرد زيد در  مى »محال«مديون زيد را كه در اصطالح، او را  »محال«اگر شخص 
 شود. اين ميان تبرئه مى

: عقد حواله مشروع است. البته اگر صاحب دين به يك فرد ثروتمند حكم حواله -2 

ّ «فرمايد:  مى صو دارا حواله داده شد، پذيرفتن واجب است، رسول اكرم َِ
َْ ُل �َظ َنطظ

َِ   فَالظ،َُظىَ ظ   َز
َ ََ ُم ظ  َُ َد

َ
تظَىَ   

ُ
ََِذ�   ََ  َ ٌ

الظ ها  تأخير كردن در پرداخت بدهى«(متفق عليه).  »َُ
براى كسى كه توان پرداخت را دارد، ستم است، هر كس براى دريافت طلب خود به كسى 

ََِذ� «فرمايد:  و مى .»حواله داده شد كه توان پرداخت را دارد، بايد قبول كند ََ الظٌ   َُ  ّ�َ َْ ُل �َظ َنطظ
هُ  ِظ َ َزَ�إ فَيقظىَ ََ َدالظَت 

ُ
تأخير در «). ستاصحاب سنن، الفاظ را ابن ماجه نقل كرده ا( » 

 .»پرداخت بدهى ستم است، هرگاه به ثروتمندى محول شدى، او را دنبال كن
 حواله: شرايط -3
 شود. ثبوت دين بر ذمه مديونى كه بدو حواله داده مى -1
 هر دو دين از نظر جنس، وصف، قدر و مدت، يكسان باشند. -2
ود، محيل رضايت محيل (حواله دهنده) و محال (حواله داده شده) بايد جلب ش -3

هر چند كه بدهكار است ولى ملزم به پرداخت دين از راه حواله نيست. بلكه او در نحوه 
پرداخت بدهى اختيار دارد، محال نيز هر چند كه از طرف شارع براى پذيرفتن حواله 
توصيه شده است، باز هم مجبور به پذيرفتن آن نيست، مگر اينكه از راه تفضل و احسان 

ون حواله عقد الزمى نيست بلكه منظور از آن ارفاق به حال مسلمانان آن را بپذيرد، چ
 است.
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 احكام حواله: -4
 صمحال بايد توانائى پرداخت مبلغ محوله را داشته باشد زيرا رسول اكرم -1

َِ   فَالظ،َُظىَ ظ «فرمايد:  مى  َز
َ ََ ُم ظ  َُ َد

َ
تظَىَ   

ُ
ََِذ�   و اگر شخص طلبكار به  (متفق عليه). »ََ

حول شد كه فقير است و توان پرداخت را ندارد، پذيرفتن حواله بروى الزم كسى م
 سود است. نيست، زيرا مطالبه از كسى كه توان پرداخت را ندارد بى

اگر طلبكار به شخصى حواله داده شد و بعد معلوم شد كه مفلس، غائب يا مرده  -2
او دوباره به محيل بر  كند، يعنى حق است، در اينصورت طلبكار به حواله دهنده رجوع مى

 گردد. مى
اگر داين به كسى حواله داده شد و محال او را به سومى حواله كرد، جايز است،  -3

 زيرا تكرار حواله اشكالى ندارد، بشرط اينكه شروط حواله ديده شود.

  : بحث ضمانت، كفالت، رهن، وكالت و صلح: ماده هفتم
 الف) ضمانت: 
  :تعريف ضمانت -1

حقى بر عهده خود، مثال شخص حقى بر گردن ديگرى دارد و حق خود تقبل نمودن 
گويد: و من ضامن  ، بالغ و مختار است، مىثى كه عاقلكند، شخص ثال را از وى مطالبه مى
تواند حق خود را از شخص ثالث كه  باشم. بنابراين صاحب حق مى پرداخت حق تو مى

حق مراجعه به مديون اصلى  ضامن شده است، طلب نمايد و در صورت عدم پرداخت،
 را نيز دارد.

ٓ  َولَِمن﴿فرمايد:  : ضمان بدليل آيه زير مشروع و جايز است، مىحكم ضمان -2  ءَ َجا
۠  بَعِ�ٖ  لن ِ�ۡ  ۦبِهِ  نَا

َ
َِيمٞ  ۦبِهِ  َوَ مٌ «فرمايد:  نيز مى صرسول اكرم .]72[يوسف:  ﴾َز َّ  »�سّزَ�،ظُ  َر

َظ قَيَم  دَم  فحمَه« فرمايد: ، و مى»ضامن مسئول غرامت است« شخصى فوت  »الال  
هاى خود باقى نگذاشته بود، رسول  كرده و مديون بود و چيزى براى پرداخت بدهى
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از اقامه نماز جنازه ايشان خوددارى كرد و فرمود: البته اگر يكى از شما پرداخت  صاكرم
 ).بخارى( خوانم. اش را مى هاى او را تقبل كند، من نماز جنازه بدهى
 احكام ضمان: -3
 در ضمانت رضايت ضامن الزم است ولى رضايت مضمون شرط نيست. -1
شود مگر وقتى كه ضامن تبرئه شده باشد اگر پيش از اينكه  مديون تبرئه نمى -2

 شود. ضامن دين را بپردازد، مديون بدليلى تبرئه شود، ضامن نيز تبرئه مى
ا جايز است در ضمانت، شناختن شخص مضمون براى ضامن الزم نيست زير -3

 شناسد، چون ضمان نوعى تبرع و احسان است. كسى ضامن كسى شود كه اصال او را نمى
ضمان اعتبار ندارد مگر درباره حقى كه بر عهده ثابت است يا نزديك به ثبوت  -4

 است، مانند مزد و جايزه.
 اگر ضامن بعد از تقبل ضمانت، ديگرى را ضامن كند مانعى ندارد. -5

گردد، فالنى در فالن تاريخ در محضر  امه: بدين وسيله تائيد مىنحوه تنظيم ضمانت ن
گواهان حضور پيدا كرد، گواهان، گواهى دادند كه ضامن (نام او گرفته شود) با توجه 

شود، ذمه  درك و معنى و مفهوم ضمانت و با عنايت به آنچه كه بر ضمانت مترتب مى
ه فالنى به فالنى تقبل نموده است و به فالنى را پذيرفته و پرداخت فالن مبلغ را از ناحي

اينكه توان پرداخت را دارد، معترف است، مديون و دائن، و ضمانت نامه در تاريخ فالن... 
 در حضور گواهان زير بامضاى مديون و داين رسيده است.

البته الزم نيست كه تنظيم كننده ضمانت نامه خود را ملزم و مقيد به نوشتن اين الفاظ 
 صد فقط ارائه نمونه نحوه تنظيم ضمانت نامه است و بس.كند، مق

 : كفالت
تعريف كفالت: عبارت است از اينكه يك فرد عاقل بالغ، مختار و جايز التصرف،  -1

احضار او را در  ه خود بگيرد ياداداء حقى را كه بر عهده ديگرى واجب است بر عه
 دادگاه تقبل كند.
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سوره  66در آيه  ى زير جايز و مشروع است.ها حكم كفالت: كفالت بدليل آيه -2

َۡ  لَنۡ  قَاَل ﴿يوسف آمده است، 
ن
لَهن أ مۡ  ۥِِ ٰ  َمَع�ن َّ وۡ  تنونِ تنؤۡ  َح ِ ٱ ّمِنَ  اثِقٗ َُ َّ  

ۡ
ن ِِّ�ٓ  ۦٓ بِهِ  تنّنِ� َ�َ�

َ
 أ

َاَط  مۡ  �ن فرستم تا آنكه پيمانى الهى به  ] گفت: او را با شما نمى [يعقوب« .]66[يوسف:  ﴾بِ�ن

 صرسول اكرم. »هيد كه او را به نزد من باز خواهيد آورد. مگر آنكه شما گرفتار آييدمن د

َإ «فرمايد:  مى َِ َد يَََة 
َِ  َك

َ
مٌ «فرمايد:  و مى »كفالت در حدود جايز نيست« »ال َّ  »�سّزَ�،ُ  َر

 ).بيهقى و ابن عدى(. »كفيل مسئول غرامت است«
 :احكام كفالت -3
 الخصوص در كفالت احضار شرط است. على در كفالت شناختن مكفول، -1
 رضايت كفيل ضرورى است. -2
اگر كفيل، مالى را به عهده گرفته است، در صورت فوت مكفول، كفيل ضامن مال  -3

گردد، اگر به احضار شخص كفيل بود، و مكفول فوت نمود، بر كفيل چيزى واجب  مى
 گردد. نمى
د قاضى و دادگاه احضار در كفالت بالنفس و احضار هرگاه كفيل مكفول را نز -4

 شود. نمايد، تبرئه مى
كفالت در حقوقى صحيح است كه نيابت در آنها جايز است. مانند آنچه كه بر  -5

گردد از حقوق متعلق به اموال. و در مواردى كه نيابت در آنها صحيح  عهده واجب مى
 صنيست مانند، حدود و قصاص، كفالت نيز در آنها درست نيست. رسول اكرم

َإ «رمايد: ف مى َِ َد يَََة 
َِ  َك

َ
 ).بيهقى(. »كفالت در حدود درست نيست« »ال

  :رهن
تعريف رهن: رهن يعنى اعتبار بخشيدن به دين و وام بوسيله يك جنس و عين كه  -1

گيرد و جنس در رهن گذاشته شده طورى باشد كه در صورت  داين آن را از مديون مى
آن يا از قيمت آن ممكن باشد، مثال شخصى از عدم پرداخت وام، استيفاى وام از خود 

خواهد، وام گيرنده چيزى را به عنوان وثيقه  كند، وام دهنده مى ديگرى تقاضاى وام مى
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بگذارد تا دائن براى وصول وام خود نگرانى نداشته باشد تا در وقت ضرورت بتواند، از 
در  كند، داين (وام دهنده)كاالئى كه به عنوان وثيقه در اختيار دارد، طلب خود را وصول 

شود كاالئى كه به عنوان وثيقه گذاشته  ناميده مى »راهن«و وام گيرنده  »مرتهن«اصطالح 
 نام دارد. »رهن«شده است، 

َتنمۡ  �ن﴿ليل آيه زير، مشروع و جايز است: حكم رهن: رهن بد -2 ٰ  ُن َفرٖ  َ�َ  َولَمۡ  َِ
 ْ وا ةٞ ّمقۡ  نٞ فَرَِ�ٰ  اَ�تِبٗ  َ�ِدن ََ يابيد،  اگر در مسافرت هستيد و نويسنده را نمى« .]283: ة[البقر ﴾بنو

ُ «فرمايد:  مى صرسول اكرم، »پس رهنى بگذاريد
َ
ٌَ ََّمََُه َ

ّ
يَدىََه �ِ ََ ُ  َن ظ  ِّمظ ُِ �س َال ْظ �َ 

َ
ال

ُنهُ  ِظ ُْ َََعالَ،ظَه  َظُمُه   .»باشد رهن از مالكش بازداشته نشود، نفع و ضرر آن، متعلق به او مى« »َُ
 ).شافعى، دارقطنى و ابن ماجه(

ً� «در حديث آمده است:  ِظ َِ َِ َنَظُه َد ََ َل َََة  �ظ ََ َم
ظ َِ �س ََ َ�ُ وَدىإ  ًَ َعَ ّظ َُّموُل �َهللا َد ََّمَ  

َالهَ  مظ
َ
اش از يهودى قرض  مقدارى جو براى هزينه روزانه خانواده صرسول اكرم« ).بخارى( »ََ

 .»زد او گذاشتنمود و زرهى را به عنوان وثيقه ن

  :رهناحكام  -3 
گردد اگر راهن بخواهد رهن را از دست  جرا مىرهن با قبض راهن واجب اال -1

تواند  مرتهن پس بگيرد، مجاز به چنين كارى نيست، اما مرتهن هرگاه خواسته باشد مى
 رهن را مسترد كند، چون حق از آن او است.

اى  مانند محصول زراعت و ميوهرهن گذاشتن جنسى كه بيع آن صحيح نيست،  -2 
 باشد. كه هنوز قابل استفاده نيست، جايز نمى

مرتهن وام خود را تقاضا كند، اگر راهن وام  هرگاه مدت رهن به پايان رسد -3 
گرداند، و گر نه حق خود را از رهن  مرتهن را بپردازد، مرتهن رهن را به راهن پس مى

ر دارد وصول كند، اگر رهن منافع و زوائد ندارد، آن يعنى از منافع و زوائد آن كه در اختيا
را فروخته، مقدار طلب خود را نزد خود نگاه دارد و مازاد را به راهن برگرداند و اگر مبلغ 
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بدست آمده از فروش رهن كمتر از مبلغ وام است، بقيه وام بر ذمه راهن باقى خواهد 
 بود.

كوتاهى در حفاظت و تعدى وى رهن در دست مرتهن امانت است، اگر بدليل  -4
تلف شود، مرتهن ضامن آن است، و اگر كوتاهى يا تعدى صورت نگرفته باشد، تلف 

 بدون ضمان است و طلب مرتهن بر ذمه راهن باقى است.
جايز است كه رهن نزد شخص ثالث و امين گذاشته شود، زيرا آنچه كه در رهن  -5

 هن است. معتبر است حصول اطمينان و اعتماد براى مرت
اگر راهن عدم فروش رهن را بعد از فرارسيدن ميعاد، شرط كند، رهن باطل  -6

گردد، همچنين اگر مرتهن مشروط كند كه اگر در پايان مدت دينم را پرداخت نشود،  مى

ُ  سََم ظ «فرمايد:  مى صگردد. رسول اكرم رهن از آن من است، نيز رهن باطل مى ِّمظ �س

َظمُ  َُ  ُ
َ
ُنهُ ََّمَُُهَ َ ِظ َْ َََعالَ،ظه  رهن از آن راهن است، منافعش از آن او است و ضررش نيز « »ُه 

 ).ابن ماجه، سندش حسن است( .»متوجه او خواهد بود
هرگاه راهن و مرتهن در مبلغ وام اختالف كنند، سخن راهن با سوگند پذيرفته  -7 
اختالف ميان راهن و شود. مگر اينكه مرتهن براى مدعاى خود گواه داشته باشد. اگر  مى

گويد: تنها حيوان رهن بوده است، نه  مرتهن درباره خود رهن است، مثال راهن مى
اش، قول مرتهن معتبر است با سوگند، مگر اينكه راهن پيرامون دعواى خود بينه اقامه  بچه

ََ َن ظ «فرمايد:  مى صكند، رسول اكرم  ُ ََم�ظ
ظ
ََ�ل َع  َّ ظُم َ �س ََ َِ �يَىََُّة  َُ نظ

َ
اقامه بينه بر « » 

 .»عهده مدعى است و سوگند بر منكر دعوى است
هرگاه مرتهن مدعى رد رهن شود و راهن آن را انكار كند، سخن راهن با سوگند  -8

 پذيرفته است، مگر اينكه مرتهن پس گرداندن رهن را به راهن با بينه ارائه دليل ثابت كند.
تواند از آن استفاده كند، مثال  كند، مى هزينه مىاى كه براى رهن  مرتهن باندازه -9 

تواند از شير آن استفاده كند، بر  باندازه نفقه گوسفندى كه به رهن گذاشته شده است، مى
مرتهن الزم است كه در اين خصوص عدالت را رعايت كند، بيش از آنچه كه براى رهن 
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ََ �َ«فرمايد:  مى صكند، استفاده نكند، رسول اكرم هزينه مى َقَتَه الَذ� َن َِ َُ بَََ َك ِظ ُِ ضُ ّم ظ
َقةُ  َِ َّ َُا � �َشظ ََ  َُ َك ِظ ٌ ضَ َ

ّ
ِ� َ ََ ََ ِظُمونًيَ  ََ َز َقَتَه الَذ� َن َِ َُا بَََ ّّ �ُشظ ُّ َََبُ � ََ ِظُمونًيَ   .»َز

 ).بخارى(
تواند در عوض نفقه آن، از آن استفاده كند،  مركب و سوارى اگر در گرو باشد، مرتهن مى«

توان، از شير آن استفاده كرد و نفقه برعهده كسى  حيوان اگر در گرو باشد، در عوض نفقه مى
 .»كند است كه از شير يا پشت سوارى استفاده مى

ن از آن راهن هستند، آب منافع رهن، مانند، پول اجاره، محصول و زاد ولد آ -10
فرمايد:  مى صل اكرممين كليه مايحتاج زندگى آن برعهده راهن است. رسودادن و تأ

ُنهُ « ِظ َْ َََعالَ،ظه  َظُمُه  َُ  ُ
َ
ُ  سََم ظ ََّمَُُهَ َ ِّمظ  .»�س

اى كه نزد مرتهن است هزينه كند، حق  اگر مرتهن بغير اجازه راهن براى وسيله -11
ندارد، اگر بعلت دورى يا هر دليلى ديگر كسب اجازه از راهن مشكل  رجوع به راهن، را

وى بگيرد، و اگر به  تواند از ه براى راهن، هزينه كرده است، مىباشد، مرتهن آنچه را ك
تواند،  كند، نمى تواند بگيرد، زيرا كسيكه احسان مى نيت رجوع هزينه نكرده است، نمى

 عوض احسانش را پس بگيرد.
تواند از راهن  اگر رهن منهدم شود و مرتهن آن را بدون اجازه راهن بسازد، نمى -12

جز ابزارى كه در ساختن رهن بكار رفته است، مانند چوب، آهن، چيزى وصول كند. ب
تواند  سنگ و آجر، زيرا جدا كردن آنها از ساختمان مشكل است، بنابراين مرتهن مى

 قيمت آنها را از راهن بگيرد. 
اير طلبكاران حق از س »رهن«اگر راهن فوت شود ياورشكسته شود، مرتهن در  -13

رسد، رهن را فروخته، طلب خود را وصول  م و طلب او فرا مىتقدم دارد، وقتى ميعاد وا
كند، مازاد را به راهن بر گرداند، اگر رهن تمام طلب مرتهن را جبران نكرد، مرتهن در 

 باره طلب باقيمانده با ساير طلبكاران مساوى است،حق تقدم ندارد.
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 نحوه تنظيم رهن نامه:
 اللّه و حمد خداى تعالى  بعد از بسم

انب اعتراف دارد كه مبلغ ...... را به فالنى بدهكارم و زمان اين وام، پايان سال و اينج
فالن ماه است و مديون جهت وثيقه، فالن كاال را نزد بنده به رهن گذاشته و اعتراف دارد 
كه كاال ملك او است و تا اين زمان كسى ديگر مالك و مدعى آن نيست و آن عبارت 

 است از:
 كونى يا..... اين رهن بصورت صحيح و شرعى به مرتهن سپرده ويك باب منزل مس
 مرتهن آن را پذيرفت.

 تاريخ ..........
  :وكالت

تعريف وكالت: وكالت عبارت است از اينكه يك مسلمان فرد ديگرى را براى  -1
انجام كارى  بعنوان نايب خود در امورى كه نيابت در آنها جايز است انتخاب كند، مانند: 

 و فروش، اثبات و وصول حق و غيره. خريد
 كل اهليت تكليف را داشته باشند.الزم است كه هر كدام از وكيل و مؤ -2
ثابت است.  صاز كتاب اللّه و سنت رسول اللّه حكم وكالت: مشروعيت وكالت -3

ه مأمور كسانى ك« :يعنى .]60: التوبة[ ﴾َوٱۡلَ�ِٰملَِ� َعلَۡيَها﴿آمده است:  60در سوره توبه، آيه 

باشند.  ات مىآورى زك موران در واقع امام در جمعاين مأو . »جمع آورى صدقه هستند

ْ َعثنوٓ �ۡ ٱفَ ﴿فرمايد:  خداوند مى م ا َحَد�ن
َ
مۡ  أ َِقِ�ن ِ َ�ٰ  بَِو ۡ ٱ َِِ�  ۦٓ ِذه ََةِ ل رۡ فَلۡ  َمِدَ ٓ  َيَظن ّ�َها

َ
زۡ  َ

َ
ٰ أ  اَطَعامٗ  ََ

 فَلۡ 
ۡ
مَيأ َۡ  قٖ بِرِزۡ  تِ�ن س كسى از خودتان را با اين سكّه خويش به شهر پ« .]19[الكهف:  ﴾هن ّمِ

در آيه آمده  »تر است. و رزقى از آن برايتان بياورد بفرستيد. و بايد بنگرد كه كدام خوراك پاكيزه
همراهان خود را به عنوان وكيل از جانب همه، براى  است كه اصحاب كهف يكى از

ْظ «فرمايد:  مى صاللّه  خريد طعام فرستادند. رسول � َظ ََ �. فَإَ
َِ َة َم

َ
 َِ َ �زظ ََ  َُ نَىظ

ُ
َُ ضَي  
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ّظُجظَ ي فَتظ فَي َتَ انيس را براى تحقق دعوى و بعد براى اقامه  صاللّه  رسول ).بخارى( »��ظ
وى را براى  صفرمايد: رسول اللّه مى حضرت ابوهريره حد به عنوان وكيل فرستاد.

فرمود:  حضرت جابرخطاب به  صحفظ زكات رمضان وكيل كرده بود. رسول خدا
وسق طعام از وى بگير، اگر از تو نشانى خواست، دستت  15وكيل من رفتى هر گاه نزد 

، صهمچنين رسول اللّه (ابو داود دار قطنى، اسناده حسن).را روى گلوى خود بگذار. 
انصارى را فرستادند تا ميمونه را به ازدواج وى درآورند.  بارافع و يك مردغالم خود، أ

 ر حالى بود كه خود آنحضرت در مدينه بود.اين د
  :احكام وكالت

گردد و صيغه بخصوصى  ىم اى كه دال بر اجازه باشد منعقد وكالت با هر واژه -1
 براى آن شرط نيست.

وكالت در كليه حقوق شخصى، مانند: بيع، شراء، نكاح رجوع، فسوخ، مانند طالق  -2
قوق اللّه كه نيابت در آنها صحيح و خلع، صحيح است، همچنين وكالت در آن دسته از ح

 باشد، مانند: زكات، حج و عمره از جانب مرده يا ناتوان، جايزاست. مى
به انيس فرمود: اى  صاللّه  وكالت در اثبات و اقامه حدود نيز جايز است. رسول -3

 انيس نزد همسر فالنى برو، اگر اعتراف به زنا كرد، او را سنگباران كن.
ايز ى كه نيابت در آنها صحيح نيست، مانند، نماز و روزه، جوكالت در اعمال عباد -4

، ظهار، ايمان، نذر، شهادت و در تمام اعمال حرام جايز چنين وكالت در لعاننيست. هم
 نيست. زيرا هر كارى كه انجام آن شرعا غير مجاز است، وكالت در آن صحيح نيست.

ز آنها بميرد يا يكى ا كل)، وكالت را فسخ كند يااگر يكى از طرفين (وكيل، مؤ -5
 گردد. كل وكيل را عزل نمايد، وكالت باطل مىديوانه شود يا مؤ

تواند از خود، فرزندانش،  هر گاه كسى براى خريد و فروش وكيل شد، او نمى -6
همسرش و از كليه كسانى كه گواهى او براى آنان غير معتبر است، خريد و فروش كند. 

 شود. ارى از آنان مىچون بدليل خويشاوندى متهم به طرفد
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وكيل اگر كوتاهى و تعدى نكند در موارد وكالت ضامن خساره نيست. اگر  -7
 كوتاهى يا تعدى كند خسارات وارده بر عهده او است.

وكالت مطلقه نيز صحيح است، يعنى وكيل گرفتن براى رسيدگى به تمام حقوق  -8
كل تصرف كند. مؤ تواند در تمام امور شخصى براى شخصى جايز است. وكيل آنگاه مى

زيرا در طالق اراده و  كل را طالق دهد.تواند همسر مؤ الت مطلقه وكيل نمىالبته در وك
 باشد. كل ضرورى مىعزم مؤ

تواند چيز  و نمىكل كسى را براى خريد كاالى معينى وكيل كند، اهر گاه مؤ -9
د يا قبول در ركل د. اگر وكيل كاالى ديگرى خريد، مؤكل خريدارى كنديگرى را براى مؤ
دار يا همراه با ضرر فاحش خريد، وكيل در  چنين اگر وكيل كاالى عيبآن اختيار دارد هم

 رد آن مجاز است، يعنى ملزم به قبول آن نيست.
وكالت در برابر مزد نيز جايز است. البته تعيين مقدار و مبلغ مزد و تبيين عمل  -10

 الزم است.
 نحوه تنظيم وكالت نامه: 

 ن الرحيم بسم هللاّ الرمح 
مند  آقاى فالنى فرزند... فالنى فرزند ... را كه هر دو از صحت عقلى و جسمى بهره

عرفى كرد، تا فالن كار را براى مؤكل انجام هستند و ممنوع التصرف نيستند، وكيل خود م
ييد نموده است. اين وكالت نامه در ه وكالت را پذيرفته و مراتب را تأكل ياد شددهد. مؤ

ان ذيل (اسم آنان نوشته شود) و در تاريخ ... تنظيم گرديده و به امضاء حضور گواه
 طرفين و گواهان رسيده است.

  :صلح
تعريف صلح: صلح نوعى معامله ميان طرفين دعوى است كه بوسيله آن اختالف  -1

گردد. مانند اينكه، شخصى معتقد است كه حقش بر فالنى واجب  موجود، حل و فصل مى
خره شود و باآل به عدم اطالع از حق مىشود، مدعى عليه معترف  مى است و مدعى آن
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بخاطر اجتناب از خصومت، اختالف و سوگند، بخشى از آن را بصورت صلح به مدعى 
 دهد.  مى

ََاحَ  فََ� ﴿فرمايد:  و جايز است. خداوند مى حكم صلح: صلح مشروع -2 ٓ َعلَيۡ  جن ن ِهَما
َ
 أ

َمابَيۡ  لَِحاَنۡص  لۡ  ََهن ۚ حٗ صن اگر شوهر و همسر) ميان خود آشتى «( .]128[النساء:  ﴾َخۡ�ٞ  حن لّصلۡ ٱوَ  ا

َ «فرمايد:  مى صاللّه  و رسول .»كنند، اشكالى ندارد، آشتى كردن بهتر است َِ�ظ الظُح  ُل �س
�ًني َِ َدّل َد

َ
َظ  

َ
  

ً
ال َِ َم َد ِّ الظًكي َد َُ  

ّ
َالَمَ� َجيٌََز الَال َظ ظُم ست، صلح ميان مسلمانان جايز ا« »�س

 ).ابو داود و ترمذى(. »مگر صلحى كه منجر به تحريم حالل يا تحليل حرام گردد
 :اقسام صلح: صلح در اموال بر سه قسم است -3

الف) صلح در برابر اقرار: صلح در برابر اقرار اين است كه يك شخص مدعى حق 
ن مصالحت پذيرد، مدعى بخشى از حق خود را به عنوا شود، مدعى عليه ادعايش را مى مى

 بخشد. به مدعى عليه مى
صلح در  )داند امام شافعى صلح در برابر انكار را صحيح نمى(ب) صلح در برابر انكار: 

گردد. البته بخاطر  شود، مدعى عليه منكر مى مى  برابر انكار اين است كه شخصى، مدعى
نوان مصالحت اينكه مدعى او را در دعوى و جنجال گرفتار نكند، مبلغى يا چيزى را به ع

شود،  دهد تا او را مجبور به سوگند كه در صورت انكار، حق مدعى ثابت مى بوى مى
 نكند. 

كند، مدعى عليه نه  ج) صلح در برابر سكوت: اين است كه شخصى بر ديگرى ادعا مى
ماند و با دادن چيزى به مدعى  كند و نه اعتراف بلكه در برابر مدعى، ساكت مى انكار مى

 كند تا مدعى خصومت را ترك نمايد. مصالحت مى
صلح در برابر خواسته مدعى بدون گرفتن كاالى مورد نزاع و  -1احكام صلح: 

اختالف، حكم بيع را دارد. يعنى اين صلح در موارد جواز و عدم جواز و كليه احكام 
مانند، رد كردن به دليل عيب، خيار، ضرر فاحش، حق شفعه و غيره مانند بيع است. اگر 

خصى بر ديگرى مدعى منزلى شد و مدعى عليه با دادن يك پارچه با مدعى صلح كرد ش
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نيست. زيرا مانند بيعى مبنى بر اينكه پارچه مذكور را به فالنى ندهد، اين صلح صحيح 
م و مشروط با شروط فاسد باشد. اگر كسى مدعى دينار يا طال نقدى شد و است كه توأ

صلح نقره بصورت نسيئه داد. اين صلح نيز صحت وى صلح كرد و عوض  مدعى عليه با
ندارد زيرا اين باعتبار معنى، نوعى بيع صرف است و در بيع صرف هر دو عوض در 
مجلس عقد بايد تحويل داده شوند. اگر مدعى باغى را ادعا كرد و مدعى عليه با دادن 

فعه كند. اگر تواند ادعاى حق ش نيمى از يك منزل با وى صلح نمود، شريك دوم منزل مى
صلح در عوض يك حيوان انجام گرفت و كسى كه حيوان باو داده شده است، بعدا مطلع 
شد كه حيوان معيوب بوده است در رد و پذيرفتن آن اختيار دارد. خالصه سخن اينكه هر 
صلحى كه عوض صلح در آن از غير جنس كاالى مورد نزاع و اختالف است، در تمام 

 رد.احكام، حكم بيع را دا
داند حق از او نيست، صلح در حق او باطل و  هر كدام از طرفين صلح كه مى -2

 گرفتن چيزى بعنوان صلح برايش حرام است. 
هر كس حقى را پذيرفته باشد اما دادن آن را مشروط به دريافت چيزى كند، آن  -3

پذيرد كه هزار تومان بدهكار است ولى از  چيز برايش حرام است مثال شخصى مى
كند مگر اينكه پانصد تومان كسر شود. البته اگر خود مقرله  پرداخت آن خوددارى مى

(طرف) احسان كند يا كسى ديگر واسطه شده سفارش نمايد و مبلغى كسر گردد، جايز 
صحبت فرمود تا مقدارى از طلب  با طلبكاران حضرت جابر صاللّه  است، زيرا رسول

حدرد، طلب خود  وايت داريم، شخصى بنام ابن ابىو در ر ).بخارى(خود را معاف كنند. 
 صاللّه  را از كعب بن مالك در مسجد خواستار گرديد، صداى آنان بلند شد حتى رسول

صداى آنان را شنيد و از حجره بيرون آمد و ندا داد، اى كعب! كعب گفت: بلى قربان، امر 
كعب گفت: معاف نمودم، فرمود: بخشى از طلب خود را معاف كن،  صاللّه  بفرما. رسول
 خطاب ابن ابى حدرد فرمود: پس بلند شو و بقيه حقش را بپرداز. صرسول اللّه

 ).بخارى(
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اگر كسى با شريك خود در ارتباط با يك ديوار صلح كند مبنى بر اينكه صاحب  -4
ديوار به او اجازه دهد، پنجره يا درى را از آن ديوار باز كند و در عوض چيزى از وى 

 ، مانعى ندارد.بگيرد

هاى باير)، آب زائد، واگذارى زمين و  : احياى موات (زمين ماده هشتم

 ها: چراگاه
  :احياء موات -1

گيرد تا زمينى  تعريف احياء موات: عبارت است از اينكه يك فرد مسلمان تصميم مى
را كه در ملك كسى نيست آباد كند در آن درخت بزند، خانه بسازد يا چاه آبى در آن 

 باشد. گيرد و مملوكه او مى حفر كند، اين زمين به او تعلق مى
فرمايد:  مى صحكم احياء موات: احياء موات مشروع و جايز است رسول اكرم -2

» ُ
َ
ّظًضي َن،ظتًَة فََ�َ َ ،َي  َ دظ

َ
هر كس زمين ويران و بايرى را آباد كند از «(احمد و ترمذي).  »َن ظ  

 .»گردد آن او مى
گيرد مگر به دو  زمين باير و ويران ملك كسى قرار نمى -1اى موات: احكام احي -3

 شرط:
اول: بمعنى واقعى كلمه آن را آباد كند، يعنى در آن درخت بزند، خانه بسازد يا چاه 
حفر كند و به آب برساند، پس براى احياء زمين تنها زراعت، عالمت گذارى، و گذاشتن 

نيست و با اين عمل زمين در ملك كسى داخل  مانعى مانند سنگ يا خار و غيره كافى
 شود، اگر چه كسى كه اين كارها را كرده باشد از ديگران حق تقدم دارد. نمى

فرمايد:  مى صدوم: زمين مختص و منسوب به كسى يا به كسانى نباشد، رسول اكرم

ِل « َد
َ
َو   َ  َي ظ َد

َ
تظ َ ََ ّظًضي ََىظ َ  َِ َم �ظ

َ
نى را احياء كند كه متعلق به هر كس زمي«). بخارى( »َن ظ  

 .»كسى نباشد، او در آن زمين از سايرين حق تقدم دارد
اگر زمين باير نزديك به شهر يا داخل آن است بدون اجازه دولت كسى اقدام به  -2
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احياى آن نكند. زيرا ممكن است براى مصالح عامه باشد و در صورت احياء و تملك 
 مه گردد.اخالل در كار و منافع عامنجر به 

 گردد، خواه معدن نمك باشد يا نفت، معادن بوسيله احياء در ملك كسى داخل نمى -3
 صيا هر معدنى ديگر، زيرا معادن متعلق به مصالح جمعى مسلمانان است، رسول اكرم

ابوداود، ( معدن نمكى را به كسى واگذار كرده بود و بعد آن را از وى پس گرفت.
 ).ترمذى

كننده زمين حق تقدم  ءنى كه در دست احياء است، پيدا شود، احيااگر آبى در زمي -4
فرمايد:  مى صمين كند، رسول اكرمقبل از ديگران نيازهاى خود را تأ تواند دارد، مى

» َّ َّي � ََ َمَ  
ظ
َ�ََ ظَميَ   َِ �س ه  َُة 

َِ َُ َِ َءُ   َ َُ  ُِ َّي  ).احمد، ابوداود( .»�
 .»ند، آب، علف و گياهمردم در سه چيز با هم شريك هست«

باشد، ولى اگر  شود حريم آن پنجاه ذراع مى توجه: چاه قديمى اگر دوباره حفارى مى
يا پنجاه  25ذراع است. صاحب چاه با حفر چاه،  25تازه حفارى شده است حريم آن 

ن بوده است و در اى از سلف بر اي گردد، عمل عده ذراع از زمين اطراف چاه را مالك مى

ََّديَََ ي«مده است: روايت آ َل  َ َن
ْظ �ظَ  �َي َِ (ابن  .»حريم چاه باندازه ريسمان آن است« »َد

 ماجه).
هاى آنها است. هر  حريم درخت خرما و ساير درخت باندازه طول و عرض شاخه

هاى آن مالك زمين باير  كس در زمين باير مالك درختى شود، به مقدار طول شاخ

َمي«يد: فرما مى صشود، رسول اكرم مى ََ �ظ َِ َل َج الََة َن �ظُ  �َّهظ َِ حريم درخت خرما « »َد

 (ابن ماجه). .»هاى درخت خرما) است هاى آن (شاخه باندازه طول شاخه
ها را در آن جمع كند،  حريم منزل به مقدار نياز آن است تا صاحب منزل بتواند زباله

ا پارك كند، هر كس در هايش را در آنج گاو و گوسفندهايش را نگهدارى كند و ماشين
زمينى باير و موات منزلى بسازد، آن مقدار از زمين را كه براى نيازهاى مذكور الزم است، 

 باشد. مالك مى
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 :تعريف آب زائد -2
شود كه اضافه بر مصرف روزمره، مالك  آب زائد به آب نهر و يا چاهى گفته مى -1

 خود باشد.
ت، كه بدون بها به نيازمندان داده شود، حكم آب زائد: حكم آبهاى زائد اين اس -2

 «فرمايد:  مى صزيرا رسول اكرم
ُ
َك

ظ
َُ بََه �َ ظَميَ  َلُىَي ُل �س ُُ فَحظ آب زائد از «(مسلم).  »َال ُ�ىَي

در روايتى ديگر آمده است.  ،»ها (خودرو) را بفروشد نياز، فروخته نشود تا به بهانه آن علف

ُل �َ« ََُ  فَحظ  ُ�مظ
َ
َََ  بََه �سَم ُ ميَ  َلُ ـال ها  آب زائد منع كرده نشود تا به بهانه آن جلو علف« »مظ

 .»گرفته شود
 احكام آب زائد:

 دادن آب زائد الزم نيست مگر وقتى كه مالك از آن مستغنى باشد. -1
 شود، نيازمند باشند. به كس يا كسانى كه داده مى -2
 مالك با دادن آن متضرر نشود. -3

 :اقطاع (واگذارى زمين)
تعريف اقطاع: منظور از اقطاع اين است كه حاكم از اراضى ملى كه در ملك كسى  -1

 كند. كارى به كسى واگذار مى نيستند، مقدارى را براى زراعت يا درخت
حكم اقطاع: اقطاع (واگذار نمودن زمين) براى امام جايز است، يعنى تنها امام  -2 
و  و بعد از ايشان ابوبكر صاكرمتواند اراضى ملى را واگذار كند، زيرا رسول  مى

 اند. زمين واگذار كرده بعمر
 احكام اقطاع:  -3
تواند، زمين واگذار كند، زيرا در اراضى ملى تنها امام  بجز امام كسى ديگر نمى -1

 تواند تصرف كند. مى
 عمران آن باشد. امام زمين به اندازه واگذار كند كه شخص قادر به احياء و -2
واگذار شده است، از عمران و احياء آن عاجز گردد،  اگر شخصى كه زمين بوى -3
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 تواند زمين را از او پس بگيرد. امام مى
تواند در واگذارى زمين ارفاق كند، يعنى بمنظور احداث مراكز تجارى،  امام مى -4

هاى تفريحى به كسانى كه خواسته باشد، زمين واگذار  هاى وسيع و پارك ورزشى، خيابان
واگذارى منجر به ضرر عامه مسلمانان نشود، و كسانى كه بدين كند، بشرط اينكه اين 

شوند، البته آنان از ديگران حق  منظور زمين به آنان واگذار شده است، مالك زمين نمى

ِل بَهَ «فرمايد:  مى صتقدم دارند، رسول اللّه َد
َ
َالٌ  َيُ َو   َظ ِظ الََلظَه ُز ىُ َظ َ  َنيسَ ظ �

َ
َِ الَل  »َن ظ َمىَ

گرفتن زمينى كه هنوز ملك كسى نيست، سبقت كند، از ديگران در آن زمين حق  هر كس براى«
 .»تقدم دارد

كسى كه امام به او زمين واگذار كرده تا مركز تجارى احداث كند يا اينكه بدون  -5
طرف امام براى تصرف زمين سبقت كرده است، حق ندارد اقدامى به ضرر  واگذارى از

جلو روشنى را بگيرد يا مانع از ورود مشتريان شود، رسول  ديگران انجام دهد، مانند اينكه

َّ «فرمايد:  مى صاكرم �  َاَ
َ
ال ََ  َّ  َاَ

َ
 .»ال

توجه: اگر رودخانه پر از آب شود، و آب سيل در آن جارى شود، مسلمانان به ترتيب 
هاى مورد نظر همه آبيارى  از قسمت باالى رودخانه از آب آن استفاده كنند تا اينكه زمين

اند و در مبدا  هائى كه به لحاظ قرب با هم مساوى شوند يا آب به پايان رسد. و زمين
ها تقسيم گردد  رودخانه قرار دارند، آب سيل به تناسب بزرگى و كوچكى ميان آن زمين

اند، آنگاه براى حل اختالف و منازعه،  اگر از لحاظ قرب با مبدأ رودخانه با هم مساوى
نقل شده است، كه  ابن ماجه به روايت عباده بن صامتدر قرعه كشى شود. روايتى 

هائى  در باره آبيارى نخلها از آب سيل چنين قضاوت كرده است. كه نخل صرسول اكرم
كه باالى رود خانه هستند، نخست آنها آبيارى شوند و آب رها كرده شود تا باندازه كه 

تر سوق داده شود، و  هاى پائين خلها را پر كند و بعد به ن قدم زير آب باشد باغچه درخت
در روايتى ديگر در  ها آبيارى شوند يا آب تمام شود. تبه همين ترتيب تا همه درخ

فرمايد:  خطاب به حضرت زبير مى صخصوص همين مطلب آمده است رسول اكرم
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 َجيَّكَ «
َ
ّظَملظ �لظيَ  الَل َ�  ُُّ  ُ ِظ َِ ضَي ُزَل

هايت را آب بده و  اى زبير نخست زمين« ).بخارى( »�مظ
 .»تر از زمينهاى تو قرار دارند، رها كن ات كه پائين بعد آب را به طرف زمينهاى همسايه

 :حمى (چراگاه)
ها و  شود كه بمنظور رشد علف تعريف حمى: حمى به زمين مواتى گفته مى -1

 كنند.هاى بخصوصى از آن استفاده  شود تا دام ها در آن جلوگيرى مى گياهان از ورود دام
ها: سواى امام و حكومت، هيچكس از مسلمانان مجاز نيست حتى  حكم چراگاه -2

فرمايد:  مى صمهاى ملى را به عنوان چراگاه حفاظت كند، رسول اكر يك وجب از زمين

» َ ََ َُِمو َ س ََ  ّ ََ  
ّ
َِ الَال  َد

َ
از  .»كسى حق تعيين حمى را ندارد جز اللّه و رسول او«(بخاري).  »ال

آيد كه بجز خدا و رسول يا جانشين او كسى ديگر حق تعيين، حمى  نين بر مىحديث چ
امام است. يعنى رهبر مسلمانان و رهبر  صو چراگاه را ندارد و جانشين رسول اكرم

و حديث مذكور حكايت از آن دارد كه امام بمنظور رعايت و حفظ مصالح  .حكومت
كه متعلق به اللّه و رسول است، در  باشد. زيرا آنچه عمومى مجاز به چنين اقدامى مى

شود، مانند، خمس غنيمت، مال فئى و زكات و غيره،  جهت منافع عامه مسلمانان انفاق مى
هاى سپاه در نظر گرفته بود. و  بقيع را براى شترها و اسب صهمانطور كه رسول اكرم

ها  راد بعضىينيز زمينى را حمى قرار داده بود ووقتى اين اقدام او مورد ا حضرت عمر

َِ َمَب،ظَل «قرار گرفت، فرمود:  ُل َعالَ،ظَه  َ ُظ
َ
 َني  

َ
ال َ سَوظ َّ � ََ  ِّ ىيُدَ َعىيُد� َِ َ� ََ  َّ �سَميُلَ َنيُل �

  
ِظ َِ َد  �ً ِظ َِ َد ّظ

َ
َ،ظَت َنَ  �َ َُ َّ َني  مال، مال خدا است «). جامع األحاديث للسيوطي( »�

بود، يك وجب از آن را  بخاطرخدا نمى  خدا سوگند اگر اين چراگاهو بندگان، بندگان او هستند، ب
 .»دادم چراگاه قرار نمى

 احكام چراگاه: -3 
 صبجز خليفه و امام مسلمانان كسى حق تعيين چراگاه را ندارد، رسول اكرم -1

َ «فرمايد:  مى ََ َُِمو َ س ََ  ّ ََ  
ّ
َِ الَال  َد

َ
  (بخاري). »ال

 گيرند كه مملوكه كسى نباشند. قرار مىهائى حمى  تنها اراضى و زمين -2
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تواند، حمى تعيين كند بلكه براى منافع عامه مسلمانان مجاز  خليفه براى خود نمى -3
 به چنين اقدامى است.

ها حفاظت  ها و جنگل ها بمنظور رشد درخت بانى كه از جنگل سازمان جنگل -4
ان است، حمى تلقى كند، اگر اين حفاظت، در جهت حفظ مصالح و منافع توده مسلمان مى

شود.  كند، اجازه داده مى شده به سازمان مذكور كه به نمايندگى از دولت اين كار را مى
ندارند، مجاز به  برو مراتع نفع عامه مسلمانان را دراگر اين اقدام سازمان جنگل بانى 

َ «چنين اقدامى نيست، چون در حديث آمده است،  ََ َُِمو َ س ََ  ّ ََ  
ّ
َِ الَال  َد

َ
و منظور از  »ال
 اللّه و رسول آن است كه به سود توده مسلمانان باشد.

 ساير احكام:  فصل پنجم
 : اين فصل مشتمل بر نه ماده است

  : قرض و وام: ماده اول
تعريف قرض: قرض در لعنت بمعنى قطع و بريدن است، و در شرع: عبارت است از 

عوض آن را دوباره بر گرداند، مانند اينكه مين نياز ال به كسى تا بعد از استفاده و تأدادن م

�قِض�  َ  مالِ� «گويد:  فرد نيازمند به كسى كه احسان و تبرعش شرعا معتبر است، مى
ّد  عال،ََ ف،ِِل به اين مبلغ يا كاال نياز دارم،  »كِ� ن  نيل  َ نتيُ  َ د،و�َ نَة ُ   

ردانم، و مخاطب چنين گ اگر لطف فرموده عنايت كنى بعد از مدتى، عوضش را بر مى
 كند. مى

ِيٱ ذَا ّمن﴿فرمايد:  ن مستحب است، خداوند مىحكم قرض: قرض، داد -2 قۡ  َّ  رِضن �ن
َ ٱ اقَرۡ  َّ ًَ  َٗ ََ جۡ  ۥٓ َوَ�ن  ۥَ�ن  ۥعَِفهن َ�ينَ�ٰ  اَح

َ
رِ�مٞ  رٞ أ هر كس در راه اللّه به « .]11[الحديد:  ﴾١ َُ
، »براى او (در آخرت) مزد محترمانه خواهد رسيدكند و  كسى وام دهد، مزدش را چند برابر مى

ُ «فرمايد:  و رسول اللّه در حديث مى َّ � ََ ِّ �ظ،َي َ� ُل ََِا � َلًة َن ظ ُك ِظ َل،َه ُك
َ
ََ َ� ظ   ِّ َن ظ َ�
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َق،َيَنةَ 
ظ
َم �َ ََِا ضَوظ َلًة َن ظ ُك ِظ هر كس يك مشكل دنيوى برادر مسلمانش را «. (مسلم) »َ�َظُه ُك

اما قرض . »داوند در عوض مشكلى از مشكالت روز قيامت او را حل خواهد كردكند، خ  حل
شترى را به قرض گرفته بود و  صگرفتن مباح است و مانعى ندارد، زيرا رسول اكرم

َُُ  ظ «موقع پرداخت، شتر بهترى به قرض دهنده پرداخت و فرمود:  ََ دظ
َ
  َِ َّي � َ

ِظ َّ َن ظ َل الَ

 .»بهتر باشد شان  هاى بدهى  سانى هستند كه نحوه پرداختبهترين مردم ك« »قََحي ً 
  شرايط قرض: شرايط صحت قرض و وام -3 
 مقدار قرض به لحاظ، كيل، وزن و عدد مشخص باشد،  -1
اگر قرض از نوع حيوان است، سن و سال و ساير اوصاف آن مشخص و شناخته  -2

 شده باشد.
باشد، لذا قرض از كسى كه قرض از كسى گرفته شود كه احسان و تبرع او معتبر  -3

 مالك آن نيست و از كسى كه درك و فهم ندارد، درست نيست.
 احكام قرض: -4 
گيرد، هرگاه قرض خواه  قرض بعد از تحويل گرفتن، ملك قرض خواه قرار مى -1

 آن را تحويل گرفت، ملك او قرار گرفته و برعهده او خواهد بود.
اگر براى پس گرفتن آن  بتهقرض براى مدت زمان مشخصى جايز است. ال -2

 جل ذكر نشود بهتر است تا ارفاق در حق قرض خواه تحقق يابد.األ ضرب
اگر كاالى به قرض داده شده بدون تغيير، بماند عين آن كاال بازگردانده شود و  -3

اگر متغير شده كاستى يا زيادتى در آن بوجود آمده است، اگر مثلى است، مثل آن 
 ت آن.برگردانده شود و اگرنه قيم

تواند، آن را به قرض  اگر قرض هزينه حمل و نقل ندارد، قرض گيرنده هرجا مى -4
دهنده برگرداند و اگر هزينه حمل و نقل دارد، در محلى كه تحويل گرفته شده است، 

 تحويل داده شود.
هرگونه نفع و سود كمى و كيفى كه قرض براى قرض دهنده در بر داشته باشد،  -5
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 حرام است.
ض گيرنده، بدون توافق قبلى و شرط در حق قرض دهنده احسان كند اما اگر قر 

در عوض يك شتر نسبتا كوچك، يك شتر بسيار جوان  صمانعى ندارد، زيرا رسول اكرم

َُُ  ظ قََحي ً «خوب و چاق چهار دندان، داده بود و فرمود:  ََ دظ
َ
  َِ َّي � َ

ِظ َّ َن ظ َل بهترين « »الَ

 (بخاري).. »خود را بهتر بپردازند ىها مردم كسانى هستند كه بدهى

  : وديعت و امانت: ماده دوم
شود تا از آن  تعريف وديعت: وديعت چيزى است كه نزد كسى گذاشته مى -1

 حفاظت كرده و هرگاه كه مالك آن را بخواهد باو سپرده شود.
عيت آن اشاره هاى زير به مشرو آيه .حكم وديعت: وديعت جايز و مشروع است -2

ِيٱ ينَؤّدِ فَلۡ ﴿فرمايد:  مى دارند: َ�ٰ  تنِمنَ ؤۡ ٱ َّ
َ
  كسى كه امين قرار داده شده« .]283: ة[البقر ﴾ۥَََتهن أ

َ ٱ ِِنّ ﴿فرمايد:  و مى. »است، امانتش را بپردازد َّ  
ۡ
مۡ ََأ رن�ن ن ُن

َ
ْ  أ  ٱ تنَؤّدوا

َ
هۡ  َِِ�ٰ  ِت َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
 ﴾لَِهاأ

ها را به كسانى كه شايستگى آن را دارند  امانت كند شما را تا خداوند امر مى« .]58[النساء: 

ََ «فرمايد:  مى صرسول اكرم .»بسپاريد ُ ظ َن ظ َلينَ
َ
ََال ُ  َ ََ ِظتََمََ  َنَ  �

َ
َنينََة الَل

َ
ّد �َ

َ
 « 

امانت را به كسى كه تو را امين قرار داده است، بسپار و كسى كه در حق « ).ابوداود و ترمذى(

ست، و حكم وديعت با اوديعه نوعى امانت  »حق او خيانت نكنتو خيانت كرده است تو در 
شود. گاهى قبول و پذيرفتن وديعه واجب  توجه به اختالف اوضاع و احوال مختلف مى

گردد، و آن در شرايطى كه مسلمان ناچار است كه از مالش حفاظت كند و بجز كسى  مى
فتن وديعت مستحب و يابد، در بعضى شرايط پذير دهد، نمى كه كااليش را باو مى

گردد نه واجب، مثال يك شخص در عين حال كه قادر به حفاظت از مال  مستحسن مى
دهد، در اين حالت پذيرفتن وديعت  خود است، آن را جهت حفاظت به ديگرى مى

فرمايد:  البر است، خداوند مى لىواجب نيست. البته مستحب است زيرا نوعى تعاون ع

﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَوننوا و گاه وقتى پذيرفتن وديعت مكروه است، يعنى  .]2: ة[المائد ﴾َوىٰ ّ�قۡ ٱوَ  ِ�ّ
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شود، اگر توان حفاظت آن را ندارد، پذيرفتن آن مكروه  اگر كسى كه وديعه باو سپرده مى
 است.
 احكام وديعت: 
دار هر دو بايد مكلف، عاقل و توانا باشند، پس كودك و  امانت گذار و امانت -1

 توانند كااليى را به وديعت بگذارند، يا قبول كنند. باشند نمى فاقد عقل مىديوانه كه 
اگر وديعت بدون تعدى و كوتاهى، تلف شود، ضمان بر وى واجب نيست،  -2

 ُزمَقَم   «فرمايد:  مى صرسول اكرم
َ ََ  ََ  َضمي

َ
دار قطنى، سندش ضعيف است نزد ( »ال

َِ «فرمايد:  و مى »دار، ضامن نيست امانت« ).جمهور معمول به است ًة فَ َِ َََدض  َُ ََد
ُ
َن ظ  

ََ َعالَ،ظهَ   (ابن ماجه).. »هر كس امانتى نزد او گذاشته شود، ضامن نيست« »َضَمي
 تواند وديعه را برگرداند. هر يك از طرفين هرگاه خواسته باشد مى -3
تواند، از وديعه استفاده كند،  دار بدون اجازه صاحب امانت بهيچ وجه نمى امانت -4
 باشد. ونه استفاده منوط به اجازه مالك مىهرگ

دار در مورد اداى امانت، اختالف پيدا شود، سخن  گذار و امانت اگر ميان امانت -5
امانتدار با سوگند معتبر است. اال اينكه امانت گذار مدعايش را كه اداء نكردن وديعه 

 است، با بينه ثابت كند.
 نحوه تنظيم امانت نامه: 

يرد كه فالن مبلغ را از آقاى .... بعنوان وديعه شرعى وصول كرده و پذ آقاى ....  مى
حفاظت وصيانت آن را در محلى كه مورد نظر صاحب وديعه است متعهد و ملتزم شده 

دار حضور داشته و مراتب قيد شده در امانت نامه را با علم و اراده خودش  است، و امانت
 رسانده است. ءبه امضا

 دن امانت:نحوه تنظيم بر گردان
گردد اينجانب.... عين كاالئى را كه نزد آقاى .... در فالن تاريخ به  بدينوسيله تائيد مى

وديعه گذاشته بودم، در فالن .... تاريخ تحويل گرفتم و اين تحويل و تحول در تاريخ.... 
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 امانتدار و امانت گذار رسيده است. ءبه امضا

  : عاريت: ماده سوم
يت عبارت است از كاالئى كه براى مدت معينى به شخص تعريف عاريت: عار -1

شود تا بعد از استفاده الزم، آن را به صاحب اصلى بازگرداند. مثال برادر مسلمان  سپرده مى
گيرد و بعد از نوشتن يك نامه آن را به صاحب  ا مىاز برادر مسلمانى خودكارى را موقتً

 گرداند. اصلى برمى
و به عاريت دادن بنا بر آيات و روايات زير، مشروع  حكم عاريت: عاريت گرفتن -2
 است:

ْ ﴿فرمايد:  مى ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَوننوا در كارهاى خير با همديگر تعاون « .]2: ة[المائد ﴾َوىٰ ّ�قۡ ٱوَ  ِ�ّ

 ََعنونَ َو�َمۡ ﴿فرمايد:  دهند، مى يگر عاريت نمىو در مقام نكوهش از كسانى به همد. »كنيد
ۡ ٱ ونَ ل خطاب به صفوان بن اميه كه چند تا لباس  صو رسول اللّه .]7الماعون: [ ﴾٧ َماعن

اينها را به صورت  !يا رسول اللّه :از وى به عاريت گرفته بود و صفوان پرسيد كه  زرهى

ُمونَةٌ «غصب بردى، فرمود:  َ�ٌة َزحظ َّ
ََ اى صفوان اينها را غصب نكردم بلكه بطور  »بَلظ 

 صف شدند، ضامن قيمت آن هستم، و رسول اللّهعاريت نزد من هستند و اگر تل

َق،َيَنَة «فرمايد:  مى
ظ
َم �َ ََ سََ ي ضَوظ َِ

قظ
ُ
ََ   َال ضُمَّدى َدّقَ ي الَّال  

ََ َال  ََ   ِ َق
َِ َال  ََ ََ الَبَل   يَد ََ َني َن ظ 

ِظ  ََ بََق ِظ َق
ظ
َقَظَطُكُه َذ�ُت �َ ََ َ ي  َِ

ََ بََمالظ
ِ  َقَطُمُ  َذ�ُت �َّمالظ

قَ ِظ ُ  قَ ِ  َجّيُ  بََقي َنَِ ََ َي،َ ي ضَوظ نََ ي ََىظ
 ََ َن ََ ظوََمي  ُة َدس َّ ََ

َِ ََ َالَ ي 
َُ فَكظ � َِ َظ َ ي قَيَله الَ

َني َدقل ََ  َ َّ َُّموَل � َي ضَي  ََ قُالَظ ِظ َق
ظ
ُة �َ َّ و َُ َال َنكظ ،َكتَُ ي ََ

 َ َّ َِ َمَب،َل � ظٌل َعالَ،ظَ ي  َُ ََ َميَ  
ظ َ �س ََ كه گاو، شتر و گوسفند دارد  هر كس«(مسلم).  »َََدالَىَُ ي 

شود و  و حق (شرعى) آنها را ادا نكند، روز قيامت آن شخص در يك ميدان مسطح نشانده مى
، و هيچ يك از آنها روز قيامت زنند دار با شاخها خود او را مى ها و شاخ دار با سم حيوان سم

ا (حيوانات) چيست؟ شاخ يا شاخ شكسته نخواهد بود. سوال شد، اى پيامبر خدا! حق آنه بى
گيرى داده شود، دلو آب آنها و شير آنها رايگان بصورت عاريت به  فرمود: نر آنها براى جفت
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مستمندان داده شود و شير آنها موقعى دوشيده شود كه آب خورده باشند و كاالى مستمندان 

ْ َوَ�َعا﴿عاريت دادن بنابر آيه، . »براى خشنودى خدا بر پشت آنها حمل كرده شود  َ�َ  َوننوا
ِ لۡ ٱ شود، در  مستحب است گاه وقتى عاريت دادن واجب مى .]2: ة[المائد ﴾َوىٰ ّ�قۡ ٱوَ  ِ�ّ

صورتى كه خواهان عاريت ناچار به گرفتن عاريت باشد و صاحب كاال نياز فورى به آن 
 نداشته باشد.

 احكام عاريت:  -3
طى و شخص مسلمان براى فقط كاالى مباح به عاريت داده شود، لذا كنيز براى و -1

خدمت به كفار، و خوشبوئى و پارچه دوخته به شخصى كه در حالت احرام است، به 

ْ  َوَ� ﴿ :ابر آيهشود. زيرا تعاون در كارهاى گناه بن عاريت داده نمى  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�َعاَوننوا
دۡ لۡ ٱوَ   حرام و ناجايز است.. ]2: ة[المائد ﴾نِ َ�ٰ عن

يت را مشروط به ضمان كند، در صورت اتالف بر مستعير اگر عاريت دهنده عار -2

َ  ظ «فرمايد:  مى صپرداخت قيمت واجب است. رسول اكرم ََ َ ُ َُ  َ ََ  ََ َالُمو َظ ظُم  »�س
اگر  ).ابوداود و حاكم( »مسلمانان بر اساس شرايط مورد توافق با هم رفتار و معامله كنند«

تعدى و كوتاهى از جانب مستعير  ضمان عاريت در متن عقد شرط نبوده و عاريت بدون
تلف شود، ضمان ندارد، البته ضمان بر مستعير واجب نيست ولى بهتر اين است كه 

خطاب به يكى از همسران خود كه ظرف غذايى  صضمانش را بپردازد، زيرا رسول اكرم

نَ�،ٌَة بَبَ�،َة  «را شكسته بود، فرمود:  ََ يم   َِ ِيٌم بََط عوض ظرف،  عوض طعام، طعام است و« »ََ

هرگاه كاالى عاريت در اثر تعدى يا كوتاهى در حفاظت تلف شود، (بخاري). . »ظرف

ََ َني «فرمايد:  مى صمستعير ضامن قيمت يا ضامن مثل آن است. رسول اكرم َ
ظ
َ �ل ََ

َّ تُمَّدضظهَ  تظ َد َِ َل
َ
 .»هر دستى كه چيزى را برداشته است بايد، آن را برگرداند« » 

ل و نقل عاريت موقع برگرداندن به صاحبش، بر عهده مستعير است، هزينه حم -3
بطور مثال اگر كاالى عاريت، هزينه حمل داشته باشد مستعير بايد، كرايه حمال را بپردازد. 
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َّ تُمَّدضظهَ «فرمايد:  مى صرسول اللّه تظ َد َِ َل
َ
ََ َني   َ

ظ
َ �ل ََ.« 

اريت گرفته است ندارد، البته اگر مالك مستعير حق اجاره دادن كاالئى را كه به ع -4
 تواند آن را بطور عاريت به كسى ديگر بدهد. آن راضى باشد مى

اگر ديوارى براى اينكه چوبى روى آن گذاشته شود به عاريت داده شود، مالك  -5
ديوار حق استرداد و پس گرفتن عاريت را ندارد، تا ديوار منهدم شده عاريت بقوه خود 

چنين اگر كسى زمينى را براى زراعت به عاريت داده است تا زرع درو باقى است هم 
تواند زمين را پس بگيرد، پس گرفتن زمين قبل از درو كردن زراعت يا پس  نشده نمى

 گرفتن ديوار قبل از انهدام باعث ضرر است و ضرر رساندن به مسلمان حرام است.
هد، بهتر است تا پايان هر كس كاالئى را براى يك مدت مشخص به عاريت بد -6

 مدت آن را نستاند، رعايت مدت تعين شده در عاريت مستحب است.
 نحوه تنظيم عاريت نامه:

آقاى .... فالن منزل مسكونى را كه مالك و متصرف آن است، بطور عاريت به مدت.... 
ام به فالنى داد، تا نامبرده در مدت مذكور در آن زندگى كند، اين عاريت با توجه به تم

ظوابط شرعى انجام گرفته و طرفين ملزم شدند كه در طول مدت نكات شرعى را رعايت 
كنند، و منزل ياد شده از جانب معير در تاريخ.... به آقاى فالنى كه مستعير است تحويل 

 گرديد.

  : بحث غصب: ماده چهارم
تعريف غصب: غصب، عبارت است، از تصرف كردن و مستولى شدن بر مال غير  -1

يا  ا بدون حق تصرف در آن، مثال كسى منزل كسى را متصرف شده در آن ساكن شودهرًق
 حيوان و ماشين كسى را متصرف شده سوار آن شود.

  َوَ� ﴿فرمايد:  ير حرام است. خداوند مىحكم غصب: غصب بنابر آيه ز -2 
ۡ
لنوٓ تَأ ْ �ن  ا

مۡ 
َ
ٰ أ مَ� مبَيۡ  لَ�ن ِ  ََ�ن و  ،»همديگر را از راه باطل ميل نكنيداموال « .]188: ة[البقر ﴾ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱب
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�مٌ «فرمايد:  مى ص رسول اللّه َِ ُُ ظ َد و�ََ زظ
َ
 ََ َّ َدَنيَ ُم ظ   الَ

َ
ال
َ
خبردار جان و اموال شما « » 

َم «فرمايد:  و مى، »براى يكديگر محترم هستند ّوقَُه ضَوظ َُ َ َدّقَه 
ِظ َْ
َِ بَ ّظ

َ
�ً َنَ  �َ ِظ تََطَ  َد ْظ َنَ  �

َق،َيَنةَ 
ظ
ََّض�َ  �َ

َ
 َمىظَ   

َ
هر كس يك وجب زمين را از راه ظلم بگيرد، روز قيامت «(احمد).  »الَل

 «فرمايد:  و مى، »دهد خداوند، هفت زمين را طوق گردن او قرار مى
ّ
َالَ  الَال َظ ظُم لل َنيُل �س  َبَ

َ
ال

هَ  ََ ِظ �َ ََ
،ظ ََ  .»مال مسلمان بدون خشنودى و طيب خاطر براى كسى حالل نيست« »َ� ظ 

 احكام غصب:
غاصب بخاطر رعايت نكردن حق خداوند، بصورت زندانى كردن يا زدن بايد  -1

 مجازات شود.
باز گرداندن مال غصب شده بر غاصب واجب است در صورت تلف شدن،  -2

 گردد. قيمت يا مثل واجب مى
اگر كاالى غصب شده نزد غاصب معيوب شود يعنى عيبى بر آن وارد شود كه با  -3

تواند استفاده الزم را از آن ببرد، غاصب كاالى معيوب و مغصوب را  ىبودن آن مالك نم
نزد خود نگاه داشته، مثل آن را به مالك برگرداند، اگر دادن مثل متعذرات، كاالى معيوب 

 را همراه با تفاوت عيب برگرداند.
منافع و زوائد كاالى غصب شده همراه با اصل بطور كامل به مالك بر گردانده  -4

ها و كرايه حيوان يا ماشين غصب  ند، بچه حيوانات غصب شده، محصول درختشود، مان
 شده.
غصب شده زمينى است و غاصب در آن خانه ساخته يا درخت غرس  ءاگر شى -5

ها و اصالح زمين  كرده است، قاضى او را ملزم به انهدام ساخت و ساز و بر كندن درخت
تواند  د. اگر مالك راضى باشد، مىكن كه بخاطر انجام ساخت و ساز خراب شده است، مى

ها را سرجاى خود بگذارد و نقصانى كه متوجه زمين شده است، تفاوت  خانه و درخت

ِ  «فرمايد:  مى صحساب را از غاصب بگيرد. رسول اكرم يسَ   َد ََ   َ ِظ َِ ََ  ََ ظ  .»ََى
اگر غاصب كاالى مغصوب را تجارت كرد و سود بدست آورد، سود كامل با  -6
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 ى به مالك بر گردانده شود. سرمايه اصل
اگر غاصب و مالك درباره قيمت يا وصف غصب با هم اختالف پيدا كردند، قول  -7

 غاصب همراه با سوگند معتبر است.
هر كس مال غير را بدون اجازه مالك تلف كند، ضمان بروى واجب است. مثال  -8

كرد، قفسى  د، بازكسى بدون اجازه مالك، چيزى را سوزاند، پاره كرد، درى را كه قفل بو
 را باز كرد و آنچه كه داخل خانه يا قفس بود بيرون آورد.

صاحب سگ گيرنده، اگر در نگهدارى سگ كوتاهى كرد و سگ كسى را گاز  -9
 گرفت، ضامن است.

دابه و حيوان اگر در شب رها شود و زراعتى را نقصان كند، از مالك آن غرامت   -10

َني «فرمايد:  مى صشود، رسول اكرم گرفته مى ََ  َّ ََّ ي َمَ ي بَي
ِظ َو�َل َد زظ

َ
َل �َ مظ

َ
  َ ََ  َّ

َ
 

َالَ ي مظ
َ
  َ ََ ظَمَو�َش بَيسالّ،ظَل َيُ َو َضيَنٌ   َت �س ََ ََ فظ

َ
صاحبان كاال و زراعت مسئول حفاظت آنها « » 

ابوداود، احمد و ابن (. »در روزاند و اگر در شب چيزى تلف شود، تلف كننده ضامن است
 ).ماجه

له كند، ضمان ندارد، ن اگر بدون همراه چيزى يا كسى را زير پاهاى خود حيوا  -11

ٌّ «فرمايد:  مى صرسول اكرم َميَ  ُجىَي ِظ َِ نقصانى كه ازجانب حيوانات « (مسند احمد) »�َظ

آن حيوان با دهان يا  اگر كسى بر حيوان سوار است و  البته، »شود، ضمان ندارد وارد مى
برساند، يا كسى را له كرده بكشد، شخص سوار  دست و پاهاى خود به كسى ضرر

  .مسئول آن است

 : لقطه و لقيط (چيز يا شخص گم شده): ماده پنجم
لقطه: لقطه چيزى يافته شده از محلى كه در ملك كسى نيست، مانند اينكه يك فرد  -1

يابد و بگمان اينكه  مسلمان در معبر و محل گذر مردم مبلغى پول يا چيز ديگرى را مى
 دارد. ضايع نشود، آن را بر مى
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در اين  صحكم لقطه: برداشتن كاالى يافته شده جايز است. وقتى از رسول اكرم -2

 «باره سوال شد، فرمود: 
ّ
َِال ََ يَدىَُ يَ  ََ َظ َجيَ   َ ي َمًََةَ فَإَ

يظ ِّ ُُّ  َع َءَ َمي  ََ ََ َ ي 
ََ ي َِ �عظَِىظ َع

نَُ بََ ي
ظ
أ ََ خذها فهى لك او الخيك او «سفند گم شده فرمود: در باره گو« (متفق عليه). »فَ

پوست و طناب آن را براى مردم معرفى كن و تا يك سال تمام كاالى پيدا شده را براى » للذئب

َمي «و فرموده:  .»مردم بيان كن، اگر مالك آن پيدا شد بهتر و اگرنه تو در آن اختيار دارى ِظ ُل
َظ 
َ
  ََ َل،

َ
َظ َ

َ
  ََ َ ََ  فَإَّ�َمي َ�َ س

َظ َّ َ  (ابن ماجه). »س
البته برداشتن كاالى يافته شده براى كسى كه به امانتدارى خود اعتماد دارد مستحب 
است و كسى كه به امانتدارى خود اعتماد ندارد براى او مكروه است، زيرا قرار دادن 

 اموال مسلمانان در معرض تلف جايز نيست.
 احكام لقطه:  -3

االى با ارزشى نيست و مردم طبقه متوسط در صدد يافتن الف) اگر كاالى گم شده ك
آيند، مانند يك دانه خرما، يا يك دانه انگور، يا يك پارچه كهنه يا يك چوب  آن بر نمى

تواند از آن استفاده كند،  دست و عصا است، برداشتن آن مانعى ندارد و يابنده در حال مى

َُّموُل «فرمايد:  مى ابرشناساندن و نگهدارى آن نيز الزم نيست. حضرت ج َي  ََ َّّلَص 
 َ َّ �  َبَه  ُ َِ ُِّجُل ضََظتَ ىَيَمَه ضَالظتََقُطُه �س دظ

َ
 ََ َىظَل 

ظ
ُ�ََ وظَط  َّ �س ََ ي  َُ َِ

ظ
رسول «(ابوداود).  »َِ �َ

ما اجازه دادند، تا شخص اين   بر داشتن عصا، چوب دست، طناب و امثال آن را براى صاكرم
 .»د و از آن استفاده كندنوع گم شده را بردار

اى كه مردم طبقه متوسطه در صدد يافتن آن  ب) اگر گم شده با ارزش است بگونه
هستند، بر يابنده واجب است كه تا يك سال تمام آن را معرفى كند. آن را در بلندگوهاى 

هاى گروهى اعالم كند، اگر مالكى كه  هاى مردم يا بوسيله رسانه مساجد يا در محل تجمع
هاى آن را بيان كند پيدا شود، از آن اوست اگر بعد از يك سال كامل  المات و ويژگيع

تواند از آن استفاده كند يا آن را صدقه نمايد البته با  صاحبى براى آن پيدا نشد، يابنده مى
 اين اراده كه هرگاه صاحبى برايش پيدا شود و آن را بطلبد، ضمانش را بپردازد.



 559 باب پنجم: معامالت و ديگر مسائل اجتماعي

 

دا شده در حرم مكه جايز نيست مگر در صورتى كه احتمال ج) برداشتن كاالى پي
ضايع شدن آن قوى باشد. يابنده مادام كه در حرم مكه است، بر وى الزم است كه آن را 
معرفى كند و هرگاه از حرم بيرون رود، آن را به حاكم مكه يا نماينده آن بسپارد، يابنده 

فرمايد:  مى صاخل كند، رسول اكرمتواند آن را در ملك خود يا ملك كسى ديگر د نمى

َُ ََُقَطتَُه الَّال « َال ضَالظتََق ََ  َ ُ َُ ،ظ ََ  ُِ ِّ َال ُ�ََ ََ ُكُهَ  َُ َدوظ َح ِظ َ َال ُ� ُ َّ َنُه � ِّ َ َد ََ َ
ظ
� �ي َِ َّ َم َن ظ الَ

َيَ ي ِّ شود شكار آن  و همانا اين شهر محترم است، خار و گياه آن كنده نمى«(بخاري).  »َع
 .»شود، مگر بقصد معرفى و شناساندن شده آن برداشته نمى تعقيب و گم

گويند، اگر گوسفند است و در بيابان  الحيوان نيز مى لةد) لقطه حيوان، كه آن را ضا

 صپيدا شده است، تحويل گرفتن و استفاده از آن در راه حالل جايز است. رسول اكرم

َظ «فرمايد:  مى َّ َ َظ س
َ
  ََ َل،

َ
َظ َ

َ
  ََ َ . »آن از تو و يا از برادر تو و يا از آن گرگ است« »ََ َ َ�َ س

يعنى يابنده بايد آن را بردارد، چرا كه اگر مالكى برايش پيدا نشود و يابنده آن را بر ندارد، 
يقينا طعمه گرگ خواهد شد، اگر حيوان گم شده شتر است، تحويل گرفتن و بردن آن در 

�ُؤَميَ «د: فرماي مى صهيچ حال جايز نيست، رسول اكرم َِ َََد َ ي َمَقيُؤَمي  َِ سََ ي َن ََ  ََ َ َني س ََ

للَ ي َّ َّ ضَالظَقيَمي  َ َد َِ َِ َّ ُل �س ُُ ظ تَأ ََ ظَميَ َ  َُِد �س با آن كار داشته نباشيد زيرا شتر با «(متفق عليه).  »تَ
ا خورد ت شود و از برگ و شاخه درختان مى خود كفش و مشكيزه به همراه دارد، بر آبها وارد مى

 .»برد وقتى مالكش بيايد و با خود مى
اند،  ها از شكار آن ناتوان (يعنى احتمال ضايع شدن شتر بسيار كم است، اغلب درنده 

 .شود و نيازى به حفاظت ندارد) كند، ضايع نمى ها تغذيه مى خورد، از برگ درخت آب مى
دارند، بدست  و االغ، قاطر و اسب گم شده، شرايط شتر را دارند، اينها هوامل نام

 گرفتن گم شده آنها مانند گم شده شتر جايز نيست.
گردد آقاى ... در تاريخ.... اقرار و اعتراف  نحوه تنظيم لقطه نامه: بدينوسيله تائيد مى

نموده است مبنى بر اينكه در فالن محله.... مبلغى يا كاالئى يافته است و بالفاصله براى 
مردم، اقدام الزم را انجام  مراكز تجارى و محل تجمعها و  معرفى آن در مساجد، خيابان
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، جرائد، صدا و اه مجله ها، است، و همواره به مدت بيش از يك سال بوسيله روزنامه داده
سيما آن را اعالم نموده است. و بخاطر اينكه مالك آن يافت نشده است، دو انسان عادل 

دا شود و اثبات ملك كند، از آن را به عنوان گواه تعيين كرده است، هر گاه مدعى پي
با تحويل دادن آن به مالك طبق مقررات و  رسد و اوست و مسئوليت يابنده به پايان مى

 ضوابط شرعى، كسى حق ادعا در خصوص آن عليه يابنده را ندارد.
 تاريخ تنظيم لقطه نامه.... 

 : ب) لقيط
فته شود و پدر و مادر او شود كه يا تعريف لقيط: لقيط به كودك و نوزادى گفته مى -1

 شناسد و هيچكس مدعى نيست كه پدر و يا مادر او است. را كسى نمى
فرمايد:  حكم لقيط: حفاظت، تربيت و نگهدارى آن فرض كفايه است، خداوند مى -2

﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَوننوا بل نيز يك موجود زنده و قا دليل دوم اينكه او .]2: ة[المائد ﴾َوىٰ �ّقۡ ٱوَ  ِ�ّ
 احترام است، لذا حفاظت و نگهدارى از آن واجب است.

 احكام لقيط:  -3
 الف) يابنده بايد بر يافتن او و آنچه همراه دارد، گواه بگيرد.

ب) كودك نوزاد اگر در يك كشور اسالمى پيدا شود، مسلمان است اگر چه غير 
 د.باش مسلمان همراه او

دارد، از همان مال براى او هزينه شود، در  ج) اگر كودك يافته شده (لقيط) مال، همراه
المال مشكل دارد، بر جماعت  المال برايش هزينه شود، اگر بيت غير اين صورت از بيت

 مسلمانان الزم است كه نفقه او را تدارك ببينند.
المال  بهاى او در صورت كشته شدن به بيت د) ميراث كودك يافته شده و خون

ديه، امام قيم او است. بنابراين امام در صورت قتل  ر قصاص وگيرد. و د مسلمين تعلق مى
تواند بجاى قصاص ديه، خون بها، گرفته به  تواند قصاص او را بگيرد و مى عمد مى

 المال مسلمين واريز كند. بيت



 561 باب پنجم: معامالت و ديگر مسائل اجتماعي

 

است  قاى... گواهى دادهگردد، مبنى بر اينكه آ نحوه تنظيم لقيط نامه: بدينوسيله تائيد مى
ها.... در حالى كه بر زمين افتاده  ز و در فالن محله كودكى را با اين ويژگيكه در فالن رو

بود پيدا كرده است و هيچ كس مالك او نيست و احتمال اينكه مملوك كسى باشد نيز 
باشد كه ايشان حق او را  وجود ندارد اينك لقيط (بچه گم شده) در دست يابنده مى

كند و در تاريخ  رت شرعى از كليه حقوق دفاع مىشناخته و بدان اعتراف دارد و طبق مقرا
 .... اين نامه تنظيم گشته و به امضاى گواهان رسيده است.

  : سلب تصرفات و مفلس قرار دادن كسى: ماده ششم
  :سلب تصرف -1

تعريف حجر: بمعنى منع كردن شخصى از تصرف در مال و ملك خودش، بدليل كم 
 باشد. خردى كه ناشى از كودكى يا ديوانگى

حكم حجر: كسى را به دالئل مذكور منع كردن از تصرف در مال خويش جايز و  -2

ْ تنؤۡ  َوَ� ﴿فرمايد:  است. چنانكه خداوند مى مشروع ٓ ٱ تنوا َفَها َّ مۡ  ءَ ل
َ
ٰ أ من َ� َِ ٱ لَ�ن ن ٱ َجَعَل  ّل َّ 

مۡ  مۡ َۡ ٱوَ  امٗ قَِ�ٰ  لَ�ن وهنمۡ �ۡ ٱوَ  �ِيَها زنقنوهن ه (و كم عقل و فاقد رشد افراد سفي« .]5[النساء:  ﴾َن
الزم)، كه شما قيم و سرپرست آنان هستيد، اموالشان را به آنان نسپاريد، البته براى غذا و لباس 

تمام اموال و دارائى حضرت معاذ را  صچنانكه رسول اكرم .»آنان از مالشان انفاق كنيد
هاى او  بدهىاموال معاذ را فروخت و  صكنترل كرد، چون معاذ مديون بود، رسول اكرم

 ).دارقطنى و حاكم( را از آن پرداخت نمود حتى چيزى براى معاذ باقى نماند.
 شوند احكام كسانى كه از تصرف منع مى -3

و حكم آن  .: صغير عبارت است از كودكى كه به سن بلوغ نرسيده باشدالصغري -1

ا بالغ اين است كه تصرفات مالى او بدون رضايت ولى مشروع و جايز نيست. حكم ت
شدن ادامه دارد. بعد از رسيدن به سن بلوغ اگر درك و زيركى الزم را داشت، حكم عدم 

ال اين حكم همواره به قوت خود باقى خواهد بود تا زمانى كه پذيرد و إ مىجواز پايان 
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ْ �ۡ ٱوَ ﴿فرمايد:  خداوند در مورد يتيم مىآثار درك و رشد عقلى در او ظاهر شود.   َتلنوا
َ ٱ َۡ ٰ�َ ٰ�َ  ٰ َّ ْ  َِِذا َح وا َۡ  فَِِنۡ  �َِّ�حَ ٱ بَلَغن َ َۡ  تنمَءا� مۡ ّمِ وٓ دۡ ٱفَ  ادٗ َنشۡ  هن ْ َ�عن ۡ  ا ََ ِ مۡ  هِمۡ ِ

َ
ٰ أ مۡ َ�  .]6[النساء:  ﴾لَهن

يتيمان را امتحان كنيد. وقتى وارد سن بلوغ شدند و آثار رشد عقلى را در آنان مشاهده كرديد، «
 . »اموالشان را به آنان بسپاريد

ها و  سفيه كسى است كه مالش را از راه تبذير در جهت تأمين خواسته :ةالسفي -2

حاصل و  خردى و نادانى در مصارف بى كند يا مالش را بدليل بى لذات نفس هزينه مى
كند و شناختش در مورد مصالحش بسيار اندك است. چنين شخصى از  سود انفاق مى بى

ن او خواستار چنين چيزى باشند. شود بشرط اينكه وارثا تصرف در مالش منع كرده مى
گيرند تا زمانى كه رشد عقلى  هبه كردن، و خريد و فروش ممنوع قرار مى اين نوع افراد از

در آنان پيدا شود و نفع و ضرر خود را تشخيص بدهند. اگر اين نوع افراد بعد از ممنوع 
ان از لحاظ شرعى التصرف شدن، اقدام به خريد، فروش هبه و غيره كنند، تمام اقدامات آن

شود و تصرفات قبل از دوران حكم منع تصرف نافذ هستند بايد به  باطل بوده و نافذ نمى
 اجراء دربيايند.

: مجنون يا ديوانه كسى است كه دچار اختالل عقل شده و دركش نسبت مجنونـال -3

رفات شوند و تص به قضايا ضعيف شده است. اين گونه افراد ممنوع التصرف قرار داده مى
شود.  آنان مادام كه اختالل و ضعف درك برطرف نشده غير مشروع و غير نافذ تلقى مى

الُوُا «فرمايد:  در اين خصوص مى صرسول اللّه ْظ ظَم ََ �س َُو ِظ َم
ظ َ َعَ  �س َقالَُ  َ� ظ ََُُِة 

ظ
فََ  �َ ُّ

َََعَ   ََ،ظَقَه  َظ َ � َّ َّيَََ  َد َََعَ  �  
َ
 َ ِظ �َ َّ َالَه َد َ َ�قظ َّ َبظتََال َ ََ ّ َد َّ

ُّ سه نفر، مرفوع القلم « »�س
 دهند نيستند. هستند، يعنى اهل تكليف نبوده و مسئول اعمالى كه انجام مى

 اى كه عقلش را از دست داده باشد وقتى كه عقلش برگردد. ديوانه -1
 شخصى كه خواب است تا بيدار شود. -2

 ).صحيح استابوداود، حديث (. »كودك تا به سن بلوغ نرسيده است -3
مريض: بيمارى كه در حال مرگ است و گمان غالب بر اين است كه زنده  -4
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توانند از مقامات صالحه ممنوع التصرف بودن او را  ماند، وارثان چنين بيمارى مى نمى
، مسكن، لباس، منزل و ر حد نفقهمطالبه كنند. آنگاه قاضى تصرفات مالى او را بجز د

 كه بميرد يا تندرست شود.كند. تا اين دارو، منع مى
 : تفليس -2
هاى فرد، مساوى باتمام دارائى  تعريف تفليس: تفليس عبارت است از اينكه بدهى -1

 ها نباشد. يا بيش از آن باشند وارثان قادر به پرداخت بدهى
 احكام تفليس: -2
ته ممنوع التصرف قرار دادن، بشرطيكه طلبكاران او خواستار چنين چيزى شوند (الب -1

 .معتقد به ممنوع التصرف قرار دادن مفلس نيست) ،امام ابوحنيفه
اش ضرورى  تمام مايملك و دارايى او بجز آنچه كه براى تأمين نيازهاى اوليه -2

باشد، مانند (لباس، طعام و مسكن) فروخته شده و پول حاصله از آن ميان قرض  مى
 هاى آنان تقسيم شود. خواهان به تناسب قرض

اش را بدون تغيير نزد او  از قرض خواهان و طلبكاران كاالى فروخته شده هر كس -3
 تواند آن را بگيرد. يافت، مى

َن ظ «فرمايد:  مى صيعنى او از ساير قرض خواهان در آن حق تقدم دارد، رسول اكرم
 َ ِظ ََ ِل بََه َن ظ  َد

َ
ََ َيُ َو   فظالَ

َ
َظ   َُّجل  قَ  ََ َََه َعَظ ،ظ َِ ُ بَ

َ
دظََّك َنيَ

َ
هر كس كاالى «(متفق عليه).  » َ  

اش اعالم شده است، يابد، او در آن از ديگران  خود را بطور مشخص نزد كسى كه ورشكستگى

البته اين حق تقدم مشروط است به اينكه از قيمت آن چيزى دريافت . »حق تقدم دارد
ساوى نكرده است و اگر بخشى از قيمتش را وصول كرده او با ساير طلبكاران در آن م

 است.
هر كس كه ورشكستگى و افالس او از ديدگاه مقامات صالحه ثابت شود، به اين  -4

هايش را  هايش چيزى ندارد تا آن را فروخته و بدهى معنى كه براى پرداخت بدهى
پرداخت كند، آنگاه احدى از قرض خواهان حق مطالبه و دنبال كردن طلب خود را ندارد. 
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ۡ�َ  ذنو َ�نَ  ن�﴿فرمايد:  زيرا قرآن مى ََِظَرةٌ  �ٖ عن �ٖ َميۡ  َِِ�ٰ  َ� )  اگر (مقروض« .]280: ة[البقر ﴾َ�َ

خطاب به  صو رسول اكرم »فاقد توان پرداخت است، تا رسيدن به توان مهلت داده شود

ََ «طلبكاران يكى از مقروضين فرمود:   َذس
ّ
ُُ ظ الَال ََ ََ ظ ََى ََ قل ظ  َظ َََج َ� َني  ُِ آنچه كه نزد « »ُل

 ).مسلم(. »و هست برداريد و بيش از اين هيچگونه حقى نداريدا
اگر طلبكارى پيدا شود كه در زمان اعالم ورشكستگى و تفليس مديون حاضر  -5

نبوده است و تمام مال مديون فروخته شده و ميان قرض خواهان تقسيم گرديده است، 
 ند.تواند به ساير قرض خواهان رجوع ك ايشان به تناسب قرض خود مى

هر كس بعد از آگاهى از ممنوع التصرف بودن يك بدهكار با وى معامله كند، حق  -6
مراجعه به ساير طلبكارانى كه مديون بخاطر آنان، ممنوع التصرف شده است ندارد، بلكه 

 طلب او بر ذمه خود مفلس است تا روزى كه قادر به پرداخت آن شود.

  : بحث وصيت: ماده هفتم
يك كاال يا در  وصيت در واقع نوعى معاهده است در رابطه يا: تعريف وصيت -1

رابطه با تبرع و احسان بعد از وفات. با توجه به اين تعريف وصيت، به دو نوع تقسيم 
 شود: مى

هاى شخص وصيت كننده را  نوع اول: وصيت كردن يا وصى قردادن كسى تا بدهى
كننده را تا دوران بلوغ سرپرستى بپردازد، حق كسى را بدهد، يا فرزندان نابالغ وصيت 

 كند.
شود، انجام  كسى كه در حق او وصيت مى »موصى له«نوع دوم: وصيتى است كه براى 

 گيرد. مى

ٰ ﴿هاى زير، مشروع است.  بنابر آيه : وصيتحكم وصيت -2 ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا  َدةن َشَ�ٰ  َءاَم

مۡ بَيۡ  َ  ِِذَا َِ�ن َّ من  َح َحَد�ن
َ
ۡ ٱ أ ۡ ٱ �َ حِ  تن َموۡ ل مۡ  لٖ َعدۡ  َذَوا ََانِ ُۡ ٱ وَِصّيةِ ل  .]106: ة[المائد ﴾ّمَِ�ن

تان را شاهد و گواه قرار  اى مؤمنان هنگام موت كه قصد وصيت داريد، دو نفر عادل از ميان«
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ٓ  َنوِ�  َوِصّيةٖ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ ﴿ فرمايد: و مى .»بدهيد وۡ  بَِها
َ
 صو رسول اكرم .]11[النساء:  ﴾نٍ َدَۡ  أ

ّ،تُُه «د: فرماي مى ََ ََ ََ  
ّ
َ الال

َظ ضُوَ َ َي،َه ضََب،ُت َلظالَتَ�ظ
َ
  َُ � َِ

ٌ  ضُ ُ َشظ
َ
َال   َ َظ ْ  ُز َِ

ِل �زظ َني َد
 ُ ََ تُولٌَة َعَظ هر مسلمانى كه چيزى قابل وصيت دارد، حق ندارد كه دو شب «(متفق عليه).  »َنكظ

 .»از عمر او چنان سپرى شود كه وصيتش را نزد خود ننوشته باشد
اند يا حقوقى  بايد گفت: وصيت بر كسى كه بدهكار است يا امانتى نزد او گذاشته شده

باشد، واجب است. اين وجوب وصيت بخاطر اين است كه مبادا شخص  بر گردنش مى
در حالى بميرد كه اموال يا حقوق مردم بر ذمه او باشد و ضايع گردد كه نهايتا روز قيامت 

اى كسى كه ثروتمند است و وارثانش نيز مستغنى هستند، بايد پاسخگو باشد، وصيت بر
تر از آن وصيت  مستحب است تا در حق خويشاوندان غير وارث از يك سوم مال يا كم

براى غير خويشاوندان در يكى از مصارف خير وصيت كند. در حديث قدسى از  كند. يا

ِظَ  نَدَم �ُظ «فرمايد:  روايت است، خداوند مى صرسول اكرم ةٌ ضَي � ََ ََ�َد  ََ َ ُُ ظ س ََ سَ ظ تَ ََتَي
َِةُ  ََ ََ  ََ َزّ�،َ

ُ
 ََ ََِك بََه   ّ ََ َُ ََ َمَم َُ

ُت بَ
ِظ َل

َ
ََ َدَ�   َ ،ىًي َن ظ َنيس َُ ََ نَ َ الظُت س َِ َنَظُ َمي َج

 ََ َجَال
َ
ََ �نظَقَحيَ    ِظ َِ  ََ اى فرزند آدم دو چيز كه تو در آن «(ابن ماجه).  »َعىَيَدى َعالَ،ظ

ام. موقع خروج روح و نفس كه مال تو  شتى، براى تو در آن سهمى قرار دادههيچگونه حقى ندا
ام (منظور اجازه وصيت است از يك سوم مال) تا  متعلق به وارثان است، سهمى براى تو گذاشته

بوسيله آن تو را پاك و تزكيه گردانم. و دوم دعاى مغفرت بندگان من است كه بعد از مردن تو، 

خطاب به سعدبن ابى وقاص، موقعى كه درباره  صرسول اكرم، »گيرد در حق تو انجام مى

ٌ َن ظ «كرد، فرمود:  وصيت سوال مى ِظ ََ،َيَ  َل
ْظ َُتََ  َ َّ ََ ّظ  َِ َظ تَ َ النَّ ال ٌِ ُُ َكَ  ََ�للالُ  َ ُُ �للالُ

 َِ ََ �َّي و ُِ ِّ ًََة َ�تََك ََ َُّم ظ  َِ َظ تَ
َ
ت، اگر ثلث وصيت شود و ثلث زياد اس«(متفق عليه).  » 

فرزندان را بعد از مردن مستغنى بگذاريد بهتر است از اينكه نيازمند شوند و دست تكدى نزد 
 .»اين و آن دراز كنند
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 :شرايط وصيت -3
له بايد مسلمان، عاقل و صاحب درك و بصيرت باشد زيرا كسى كه اين  موصى -1

قادر به اداء خصوصيات را ندارد ممكن است امور محوله را ضايع كند، و به درستى 
 حقوق و رعايت حال كودكان نباشد.

الزم است كه بيمار (وصيت كننده) عاقل، صاحب درك و مالك آنچه كه بدان  -2
 كند، باشد. وصيت مى

موصى به، (جنس يا كاالى مورد وصيت) بايد مباح و حالل باشد، لذا وصيت به  -3
وصيت كند كه بعد از شود، مثال اگر شخصى  امر يا كاالى حرام جايز نيست و نافذ نمى

مرگ وى براى او نوحه خوانده شود يا براى احداث كنيسه (عبادتگاه نصارى) يا انجام 
 باشد. بدعت) توصيه بنمايد، اينگونه توصيه ناحايز و غيرقابل اجرا مى

شود (وصى) الزم است كه وصيت را قبول كند و اگر  كسى كه به او وصيت مى -4
باطل است و آن شخص بعد از آن هيچگونه اختيار و  هنگام وصيت، آنرا رد كرد، وصيت

 حقى ندارد.
 احكام وصيت: -4
كند، جايز است كه از وصيت خود رجوع  كسى كه براى ديگران چيزى وصيت مى -1

ُِّجُل َن  «فرمايد:  مى كند يا آن را به فردى ديگرتغيير دهد، زيرا حضرت عمر ُ �س ِّ َْ �ُ

ي ُ  ََ َ ّ،َتَه َني � ََ  .»تواند وصيتش را حسب دلخواه خود تغيير دهد ص مىشخ« »ََ
اگر كسى وارث شرعى دارد براى او جايز نيست كه بيش از يك سوم مالش را  -2

وصيت كند، زيرا حضرت سعد درباره وصيت از رسول اكرم سوال كرد و گفت: 

َُ بَ ُالظَثظ َنيَلح« َّ َُ تَ
َ
فَأ
َ
رسول ؟ »ديگران وصيت كنمام را براى  توانم دو سوم داراى آيا مى« » 

توانم نصف آن را وصيت كنم؟  سعد گفت: آيا مى تبعد حضر .فرمود: خير صاكرم
فرمود: آرى!  صفرمود: خير. سعد گفت: يك سوم را چى؟ رسول اكرم صرسول اكرم

توانى وصيت كنى و يك سوم كم نيست و اگر تو در حالى از دنيا بروى كه  يكسوم را مى
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اى يهتر است از اينكه آنان را نادار و ناتوان بگذارى  را باقى گذاشته براى فرزندانت چيزى
 تا دست تكدى پيش اين و آن دراز كنند.

وصيت كردن در حق وارث درست نيست ولو اينكه مال مورد وصيت بسيار اندك  -3
فرمايد:  باشد، مگر اينكه ساير ورثا بعد از مردن مورث رضايت بدهند، زيرا رسول اللّه مى

»  ُ َّ ّ،َة سََو� ََ ََ  
َِ ِإ َدّقُه فَ َطى ُيّ َذى َد �ظ

َ
َظ   َ قَ َّ � َّ خداوند (در قرآن) حق « ).ترمذى( »الَ

برد) (بدون رضايت ساير  هر صاحب حق را داده است. لذا وصيت در حق وارث (كه ميراث مى
 .»ورثا) درست نيست

اشد، همان يك سوم اگر يك سوم تركه مورد وصيت، جوابگوى تمام وصايا نب -4
بطور مساوى ميان كليه كسانى كه در حق آنها وصيت شده است (موصى لهم) تقسيم 

 شود. مى
هاى ميت ادا شوند،  شود كه تمام بدهى وصيت وقتى از يك سوم پرداخت مى -5

ّ،ةَ «فرمايد:  مى حضرت على ََ َو
ظ ىظَل �س َْ ضظَ   ُّ َّ بَي َُّموُل � از  پيش صاكرم  رسول« »قََي 

ترمذى. سندش اگر چه ضعيف است اما علما (. »ها را پرداخت كرده است نفاذ وصيت بدهى
ها واجب و وصيت  ها از وصيت اين است، كه بدهى دليل تقدم بدهى ).اند بدان عمل كرده

 نوعى تبرع و احسان است پس واجب مقدم بر احسان خواهد بود.
يرا وصيت نوعى تبرع و احسان وصيت از مال مجهول يا معدومى جايز است، ز -6

شود و اگر بدست نيامد، مشكلى  است، اگر مال معدوم بدست آمد، وصيت اجرا مى
نيست، چون حقى ضايع نشده است. مثال وصيت به مجهول يا معدوم اين است كه 

 گويد: اگر گوسفندان من بچه زائيدند، يا زمين محصول داد، به فالنى بدهيد. مى
حيات و هم چنين بعد از وفات شخص جايز است و در  پذيرفتن وصيت در -7

 تواند وصى را عزل نمايد. ضمن، وصيت كننده هر آن كه خواسته باشد مى
تواند در غير آن تصرف  هر كس كه درباره يك چيز معين وصيت كند وصى نمى -8

ه نمايد، زيرا اجازه چنين تصرفى را ندارد بخاطر اينكه تصرف در حقوق مردم بدون اجاز
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 آنها شرعا جايز نيست.
بعد از تنفيذ وصيت اگر بدهى بر ميت ثابت گرديد، وصى مسئول پرداخت آن  -9

 نيست، زيرا وصى نسبت به آن علم نداشته كه از پرداخت آن كوتاهى كرده باشد.
اگر شخصى به يك چيز مشخص وصيت كرد و آن چيز از بين رفت و هالك  -10

 ز بقيه اموال ميت الزم نيست.شد، وصيت باطل است، تنفيذ آن ا
وصيت كند،  ءهر گاه شخصى با رضايت بعضى از وارثان، در حق يكى از ورثا -11

شود و آن عده از وارثان كه  اند نافذ مى وصيتش فقط در سهم كسانى كه رضايت داده

 «فرمايد:  مى صاللّه  شود. رسول اند، از سهم آنان چيزى كاسته نمى رضايت نداده
َ
  

ّ
َظ الَال

َُةُ  َّ يَ  �سَو ََ َ  شود. يعنى وصيت در حق يكى از وارثان بدون رضايت بقيه نافذ نمى »�
اگر كسى وصيت نمود كه به فرزندان فالنى اين مبلغ را بدهيد، اين وصيت شامل  -12

و دختر است. خداوند  شود. زيرا لفظ فرزند، شامل پسر فرزندان پسر و دختر مى

من ﴿فرمايد:  مى ن ٱ َنوِصي�ن وۡ  ِ�ٓ  َّ
َ
ۡمۖ َ�ٰ أ رِ  ِد�ن

َُ َّ ِ  ٱ َحّظِ  لن ِمثۡ  ل
ن
اوالد به  .]11[النساء:  ﴾نثََيۡ�ِ ۡ�

ذكر و انثى (پسر و دختر) تفسير شده است. اگر كسى بگويد: براى بنى فالن ..... اين 
گردد. و اگر  پسران اطالق مى به »بنى«وصيت فقط شامل فرزندان پسر است، زيرا لفظ 

ِبَناتِ «گفت:   شود. اين وصيت تنها شامل دختران مى »فالن كذال

اگر شخصى وصيتى را نوشت و كسى را بر آن گواه نگرفت، تا زمانى كه  -13
رجوعش ثابت نشده است، وصيتش نافذ است. و هر گاه رجوعش ثابت شد، وصيتش 

 گردد. باطل مى

 : بحث وقف: ماده هشتم
ى موقوف است. چون تعريف وقف: وقف بمعنى حبس كردن نفس و ذات ش -1

شود. ثمره و  شود و نه به كسى داده مى شود، نه فروخته مى وقف، نه به ارث برده مى
 ت كه اصل براى آنان وقف شده است.محصول وقف مال كسانى اس
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ن ِِّ�ٓ ﴿فرمايد:  مىحكم وقف: وقف مطلوب و مستحن است. خداوند  -2
َ
ْ َعلنوٓ َ�فۡ  أ  َِِ�ٰ  ا

وۡ 
َ
ٓ أ َا مَِ وفٗ ّمعۡ  �ِ�ن اى  ] در حق دوستانتان نيكى مگر آنكه [در حيات خويش« .]6[األحزاب:  ﴾ارن

َََُِة «فرمايد:  مى صاللّه  و رسول »بكنيد َُ ��ظَقَطَ  َ�َظُه َ�َمالُُه الَّال َن ظ َُ ي ََ ظ ُ َِ الََذ� َنيَت �
 ََ ي ََ   

َ
ُ ََ َظ 

َ
ُ  بََه   َِ    ضَُظتَ

َظ َعالظ
َ
َ�ة    َّ قَة  َجي ََ ََ ،َيَ  َن ظ  دظ

َ
  ُ

َ
ُعو َ َظ مسلم و اصحاب السنن و ( »ح  ضَ

گردد، بجز سه عمل كه انسان بعد از مردن نيز از  انسان تمام اعمال او منقطع مى  با مرگ«). غيره
فرزند  -3رساند.  عملى كه بوسيله آن به ديگران فايده مى -2صدقه جاريه،  -1برد.  آنها بهره مى

وقف نمودن خانه، زمين، مساجد از . »عاء خير كنداى كه براى پدر و مادرش د نيك و شايسته
 باشد. جمله صدقه جاريه مى

 شرايط وقف: شرايط زير براى صحت وقف ضرورى هستند.
واقف (وقف كننده) شايستگى و اهليت احسان را داشته باشد، يعنى عاقل و مالك  -1
 باشد.
ست، الزم است گردد) اگر فرد معينى ا موقوف له (كسى كه چيزى برايش وقف مى -2

كه از جمله كسانى باشد كه اهليت مالك شدن را داشته باشد، مثال وقف براى جنين در 
شكم يا براى غالم كه در ملك كسى است روا نيست. اگر وقف براى فرد معينى نيست، 
الزم است كه مقصود وقف تقرب و حصول ثواب باشد. پس وقف نمودن براى لغو 

 عبد يهود و نصارى و يا براى كار حرام درست نيست.بيهوده، و يا براى ساختن م
وقف نمودن با تعبير روشن و بدون ابهام باشد. مثال از كلمات حبس، وقف، صدقه  -3

 و يا تصدق بكار برود.
كاالى وقف شده طورى باشد كه بعد از استفاده از آن باقى بماند، مانند، منازل،  -4

روند،  شوند و از بين مى زمان با استفاده فنا مىاراضى، درخت و غيره. اما چيزهاى كه هم
ها وقف نمودن آنها درست نيست و تبرع و احسان در  ها و بوئيدنى ها و نوشيدنى خوردنى

 اين موارد صدقه نام دارد و نه وقف.
 



 روش زندگي مسلمان  570

 

 احكام وقف: -5
وقف براى فرزندان صحيح است. اگر كسى گفت: فالن چيز را وقف اوالد  -1

شود. همانطور كه لفظ اوالد  اين وقف شامل فرزندان پسر و دختر مى(فرزندان) نمودم. 
در صورت نبودن دختر شامل فرزندان پسر است نه دختر، و در صورت نبودن پسر شامل 

َقيبََ  ظ «شود. و اگر واقف بگويد:  فرزندان دختر نمى �ظ
َ
 ََ َدى 

َ
َظال َ  ََ ُت  ِظ َْ براى « »ََ

گردد، اگر  همزمان شامل فرزندان پسر و دختر مى. »دمفرزندان و بازماندگان آنان وقف كر

َ بََ� «گويد:  ََ ُت  ِظ َْ ود نه دختر را همانطور كه لفظ ش فقط فرزندان پسر را شامل مى »ََ
 شامل فرزندان دختر است نه پسر. »بنات«

عمل نمودن و مورد عنايت قرار دادن صفاتى كه واقف آنها را شرط كرده يا  -2
باشد. اگر واقف بگويد:  ليتى كه مورد نظر واقف بوده است ضرورى مىرعايت نمودن او

ام، بايد در اختيار محدث  فالن زمين يا منزل را براى يك عالم محدث يا فقيه وقف نموده
شود، اگر بگويد: اين زمين يا منزل را  و فقيهى گذاشته شود و فرد ديگرى را شامل نمى

ام، تا طبقه اول  و بعد به فرزندان، فرزندانم وقف نمودهبه فرزندانم و بعد به فرزندان آنان 
شود، اگر واقف، وقف را مختص  ء موقوف به طبقه بعدى منتقل نمى منقرض نشده شى

طبقه اول كرده است و طبقه اول مثال سه برادراند، اگر يكى از آنان فوت شود، سهم او به 
گردد، البته  تا برادر زنده بر مى گردد بلكه سهم برادر فوت شده به دو فرزندانش بر نمى

 اين در صورتى است كه وقف كننده اين را شرط قرار بدهد.
وقف بالفاصله بعد از اعالم واقف و تفكيك و سپردن به كسى كه برايش وقف  -3

 شود. بعد از آن فسخ، فروش و هبه كردن آن صحيح نيست. شده قطعى مى
ء  شدن معطل گردد، جايز است كه شى اگر منافع وقف بدليل خراب شدن و منهدم -4

موقوف را فروخته و در برابر قيمت آن، مانند آن را خيريدارى نمود، اگر مبلغى از قيمت 
و مساكين  ءتوان آن را براى تعمير مسجد هزينه كرد و يا براى فقرا آن زائد بماند، مى

 صرف نمود.
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  : هبه، عمرى و رقبى: ماده نهم
  :الف) هبه

ه: هبه و بخشش بالعوض نوعى احسان است از طرف شخص عاقل و تعريف هب -1
يك فرد نيكوكار منزلى را در اختيار مسلمانى  :بالغ نسبت به كسى ديگر است مانند اينكه

 ديگر قرار دهد، يا اينكه اجناسى مانند، پارچه، طعام و پول نقد را به ديگرى ببخشد.
اعمالى هستند كه انجام آنها مورد حكم هبه: هبه و هديه مستحب و مطلوب و از  -2

ْ ﴿فرمايد:  تشويق قرار گرفته و بر انجام آنها تاكيد شده است. خداوند مى ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَوننوا ّ�ِ 
در كارهاى نيك و اعمالى كه موجب تقوى هستند، با همديگر « .]2: ة[المائد ﴾َوىٰ ّ�قۡ ٱوَ 

ۡ ٱ َوَءاَ� ﴿فرمايد:  مى و »مساعدت كنيد ٰ  َماَل ل ّبِهِ  َ�َ رۡ لۡ ٱ ذَوِي ۦحن (بنده « .]177: ة[البقر ﴾َ�ٰ قن

  و رسول .»دهد شايسته خدا كسى است كه با وجود دلبستگى به مال) آن را به خويشاوندان مى

ُُ ظ «فرمايد:  مى صاللّه ّل َ�َظ ُْ َ� َُ َم ِظ َيبلو� َتَُيفَُكو� ضُ
َ
ابن عساكر با سند ( »َقَ يُدَ� �

شما زائل   هاى هديه دهيد و با هم محبت و دوستى كنيد تا كدورت از دلبه همديگر « ).صحيح

َهَ «فرمايد:  و مى. »شود ،ِظ َْ  َِ  ََ ِيََ
ظ
َِ َمّىَتَه َن �َ  َُ يََ َِ   كسى كه كاالى هبه«(متفق عليه).  »�َ

و از حضرت . »بلعد گيرد مانند كسى است كه استفراغ خود را مى شده خود را پس مى

َُّمو«ست: مروى ا لعايشه  ََ َ َن َّ َُ َعالَ،ظَ ي ُل � ،َ �ُ ََ ضَّةَ  ََ  َ
ظ ىَُل �س رسول « ).بخارى( »َ�قظ

َن ظ َسّ ُ «فرمايد:  مى صاللّه  رسول .»داد پذيرفت و در عوض پاداش مى هديه را مى صاكرم
َهُ  َُ َّ لظ  َُ َ،

َِ َ فَالظ
َُ
َ
  َِ  ُ

َ
َ 

َ
أ ََ َظ ضَُظ

َ
قُُه   َّزظ  

ُ ََ ََ ََ ظ َظ ضُب
َ
روزى وسيع را   هر كس«خاري). (ب » 

هايش به فراموشى سپرده شوند، با هديه دادن پيوندش را با  پسندد و دوست دارد، كه لغزش مى
 .»خويشاوندان حفظ كند

 شرايط هبه: -3
ن به كسى كه از وى چيزى ايجاب: يعنى اظهار آمادگى هبه كننده و پاسخ مثبت داد -1

 طلبد. مى
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كه به او چيزى داده شود، آن را بپذيرد. و چنين گويد: قبول: يعنى اينكه كسى  -2

» �ََ َََمىَظ يا اينكه آن كاال را از هبه كننده  .آنچه را كه تو به من دادى پذيرفتم »قََىالظُت َني 
بگيرد و در اختيار خود قرار دهد. زيرا اگر فرد مسلمانى چيزى را به ديگرى هبه كند 

كننده بميرد كاالى شود. حتى اگر همان دم هبه  مىطرف مقابل آن را نپذيرد هبه قبول ن
 گيرد. ميت تعلق مى مذكور به ورثاء

 احكام هبه: -4
اگر به يكى از فرزندان هبه شود، عين همان كاال به فرزندان ديگر نيز داده شود.  -1

َدُم ظ «فرمايد:  مى صرسول اكرم
َ
َظال َ  َِ سُوظ�  ََ ََ�عظ  َّ خدا بترسيد و  از«(متفق عليه).  »�ّقُقو 

 .»درباره فرزندان عدالت را رعايت كنيد
َِ َمّىَتَه «فرمايد:  مى صاللّه  باز پس گرفتن هبه و هديه حرام است. رسول -2  َُ يََ َِ َ�

َهَ  ،ِظ َْ  َِ  ََ ِيََ
ظ
گيرد مانند كسى است كه غذاى  كسى كه هبه را پس مى« (متفق عليه). »َن �َ

تواند  البته اگر كسى به فرزند خويش چيزى هبه كرد، مى. »بلعد استفراغ شده را دوباره مى
 صباشند. چنانكه رسول اللّه رجوع بكند. چرا كه فرزند و تمام اموال او از آن پدر مى

َ ُ «فرمايد:  مى
َ
ُ ََ ِظَطى  َ َي،َمي ُ� َُ َو�

ظ ِظَجَ  َي،َ ي الَّال �س ُُّ  ضَ َطَى َعَطّ،ًة  ِظ َظ ُ�
َ
ُِّجَل   لل سَال  »َال َبَ

بر هيچ انسانى حالل نيست، چيزى را كه به كسى داده پس بگيرد، مگر پدر كه «(ترمذي). 
 .»تواند آنچه را به پسرش داده پس بگيرد مى

هديه دادن به نيت دريافت پاداش بزرگتر مكروه است. يعنى شخصى به كسى  -3

ْ ََرۡ  فََ� ﴿يد: فرما دريافت كند، خداوند مى دهد به اميد اينكه هديه بزرگترى اى مى هديه  َنوا
ِۖ ٱ ِعَدَ  َّ  ٓ ونَ  �ٖ َزَ�وٰ  ّمِن تنمَءاتَيۡ  َوَما ِ ٱ هَ وَجۡ  تنرِ�دن َّ  ٰ ََ ْو

ن
من  �َِك فَأ ۡ ٱ هن ۡض ل ونَ من و « .]39[الروم:  ﴾عِفن

] در نزد  دهيد تا [بهره شما] در اموال مردم افزونتر گردد. [بدانيد كه آنچه [به قصد] ربا مى
و زكاتى را كه در طلب خشنودى خداوند پرداخت كرده باشيد، پس شود.  خداوند افزون نمى

 .»همينان فزونى يافتگانند

هديه گيرنده در پذيرفتن و رد كردن هديه مختار است ولى اگر پذيرفت جبران آن بر 
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پذيرفت و  هديه را مى صفرمايد: آنحضرت مى لوى الزم است. چنانكه عايشه
شما احسان  فرمايد: اگر كسى در حق مى صكرمرسول ا (بخاري). داد. عوض آن را مى

 ).ديلمى( نمود، شما نيز جبران نمائيد.
  :ب) عمرى

تعريف عمرى: عمرى عبارت است از اينكه يك فرد مسلمان خطاب به برادر  -1

َّ «گويد:  مسلمانش مى الَّة سَُتَيَ  َن َْ َظ 
َ
� د�َّى   ََ ُمكظ َََمىظتُ َظ 

َ
تيَ    َظ ُ َظ س

َ
ةَ  عمِتَ د�َّى  

 ََ وَل َد،يتَ َُ َظ 
َ
ََِك  

اى به تو بخشيدم. يا سكونت منزلم يا منافع  منزل يا باغم را تا زنده« »ُ�مظ
 .»ات به تو هبه كردم با غم را تا تو زنده هستى يا در طول زندگى

گردد جايز است. حضرت  كه ذيال درج مى حكم عمرى: عمرى به حديث جابر -2
آن را جايز دانسته اين است كه شخص  صاللّه  گويد: عمرى كه رسول مى جابر

ََ «گويد:  مى َقَى َِ ََ ََ  ََ َ ولى اگر چنين . »فالن منزل از آن تو و فرزندان تو است«يعنى،  »َ�َ س

َت «گويد:  َظ ََ َني َع َ ، بعد »فالن منزل، تا زمانى كه تو زنده هستى مال تو است« :يعنى »َ�َ س
 ردد.گ از وفات مخاطب، ملك به مالكش برمى

اگر لفظ عمرى بكار رفته است، مثال چنين گفته شده است،  -1احكام عمرى:  -3

» َّ � ُّ � َ َِ ََ َم تُ ِظ َم �ظ
َ
اى به تو بخشيدم. بعد از مردن معمر له، منزل به  اين منزل را تا زنده » 

ُ «فرمايد:  مى صاللّه  گردد. رسول وارثان او منتقل مى
َ
ََُمىَتظ َ َِىظ سََم ظ 

مظ ُِ عمرى براى « »�َ

اين الفاظ  هم چنين اگر در عمرى،« (متفق عليه).. »كسى است كه باو بخشيده شده است

فالن منزل از آن تو و بعد از مردنت از آن « »� سَ َِّ�تَ ن  بَِك«اند  قيد شده

آنگاه منزل مذكور مال معمرله و بعد از مرگ وى از آن فرزندان او  .»فرزندان تو است

َُّجل  «فرمايد:  مى صگردد. رسول اللّه معمر، (مالك اصلى) بر نمىاست، و در ملك  َمي  �ل
َ
َ

َطى َ�َط  �ظ
َ
نُّه  

َ
َطيَمي َ �ظ

َ
ى   َ

ّ
ِ� 

َ
ِظَجُ  الَل َطيَمي َال تَ ِظ ى ُ� َ

َّ
َ َقَىَه فَإَّ�َ ي س

َِ ََ ََ  ُ
َ
َِى َ َِ ُ�مظ َم عظ

ُ
يً   

 ُُ � َّ َمَو�
ظ َِتظ َي،َه �س َْ ه بصورت عمرى به او چيزى داده شد، هر كس ك«(مسلم و ابوداود).  »ََ
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گردد. چون دهنده بخششى نموده  گيرد. و هرگز به ملك دهنده برنمى به او و فرزندانش تعلق مى
 .»است كه حكم ميراث در آن به اجرا درآمده است

اگر در عمرى، گفته شود، اين منزل تا زمانى كه تو زنده هستى از آن تو است و  -2
گردد، بعد از وفات ايشان به ملك صاحب اصلى بر  فرزندانم برمىبعد از آن، به من و 

 گردد. بدليل حديث حضرت جابر كه در سطور باال بيان گرديد. مى
 :ج) رقبى

گويد: اگر قبل از تو من  اش مى تعريف رقبى: اين است كه يك فرد به برادر دينى -1
، منزل و باغ تو از آن من مردم، منزل يا باغ من مال تو است و اگر تو قبل از من مردى

گويد: اين منزل تا زمانى كه تو زنده هستى مال تو است، اگر تو پيش از  است. يا چنين مى
گردد و اگر من مردم همچنان مال تو باشد، آنگاه هر كدام از اين دو  من مردى به من برمى

 گيرد. تا كه ديرتر بميرد، منزل يا باغ مذكور به او تعلق مى

َال «فرمايد:  مى صاللّه  بى: رقبى بدليل حديث زير، مكروه است. رسولحكم رق -2
 َُ � َِ َم

ظ َِ َمَب،َل �س  َيُ َو 
يً ََ َدىِظ قَ ّظ

َ
قَىُو� َيَم ظ   ِظ  ).احمد، ابوداود، ابن ماجه و نسائى( »تُ

بصورت رقبى چيزى را به كسى ندهيد، هر كس بصورت رقبى چيزى را داد، حكمش، حكم «

ل دوم كراهيت اين است كه ارتقاب، يعنى بصورت رقبى چيزى را به دلي. »ميراث است
شود كه طرف در انتظار مرگ و مردن طرف آخر بنشيند و  كسى دادن، منجر به اين مى

مرگ او را آرزو كند حتى ممكن است يك طرف براى مردن و از بين بردن طرف ديگر 
 ند.ا آن را مكروه دانسته ءتالش كند. بنابراين جمهور علما

احكام رقبى: اگر مسلمانى مرتكب عمل مكروه رقبى شود، و چيزى را بصورت  -3
گردد، اگر رقبى مطلق است، پس متعلق  رقبى بدهد، همان احكام عمرى در آن جارى مى
باشد و اگر رقبى مشروط و مقيد است،  به مرقب له و بعد از وى متعلق به فرزندان او مى

گردد و اگر رجوع  دد، اگر رجوع شرط شده است برمىقيد و شرايط آن بايد رعايت گر
گردد بلكه به وارثان مرقب له منتقل  در آن شرط نشده است به مالك اصلى برنمى
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 گردد. مى

 نكاح، طالق، رجعت، خلع، لعان، ايالء، ظهار، عده، نفقه و حضانت: فصل ششم
 اين فصل مشتمل بر نه ماده است:

 : بحث نكاح:  ماده اول
شود كه  شود كه ميان زن و مرد برقرار مى نكاح: نكاح به عقدى گفته مى تعريف -1

 گرداند. براى هر يك از طرفين، استفاده جنسى را از يكديگر حالل مى

ْ ٱفَ ﴿فرمايد:  ر مشروع است. خداوند مىحكم نكاح: نكاح به دالئل زي -2 وا  َما نِ�حن
 َُ م َطا ٓ ٱ ّمِنَ  لَ�ن ا ََ ِ ٰ وَ  َث َوثنَ�ٰ  َ�ٰ َمثۡ  ءِ لّن �َ ّ�  تنمۡ ِخفۡ  فَِِنۡ  َعۖ َن

َ
ْ َ�عۡ  َ نوا ٰ  ِدل وۡ  ِحَدةً فََ�

َ
لََكۡت  َما أ َُ 

 َۡ
َ
مۡ َ�ٰ َ هايى كه مورد پسند شما هستند نكاح كنيد.  تا از خانم دو، سه يا چهار« .]3[النساء:  ﴾َن�ن

ا توانيد رعايت كنيد، پس با يك خانم ازدواج كنيد ي ترسيد كه عدل و انصاف را نمى البته اگر مى

ْ ﴿فرمايد:  . و مى»از كنيزانى كه در ملك شخصى شما هستند استفاده جنسى ببريد وا نِ�حن
َ
 َوأ

 ٱ
َ
مۡ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ� ٰ ٱوَ  ِمَ�ن َّ مۡ  ِمنۡ  لِِح�َ ل ٓ  ِعَبادِ�ن مۡ �َما و آن زنانتان را كه « .]32[النور:  ﴾�ِ�ن

البته . »] دهيد ديگرانشوهرند و بردگان و كنيزكان خود را كه سزاوار [ازدواجند] به همسرى [ بى
مين هزينه آن را داشته باشند، و در صورت تجرد كاح بر كسانى واجب است كه توان تأن

مين نفقه و هزينه نكاح باشد اما و حرام باشد و كسى كه قادر بر تأ احتمال وقوع در گناه
 خوف فتنه و ارتكاب حرام در حق او نباشد، نكاح برايش سنت است نه واجب. رسول

ُل «فرمايد:  مى صلّهال  َْ  فَإَنُّه  َ
َّ ظ َيَ َة فَالظ،ََ َ

ظ
ُُ ظ �ي َُ َنَظ تََطي ىَيَا َن ظ �مظ َّ ِظَشَ �س ضَي َن

  َ ِظ َِ ُ  سَالظ َُ دظ
َ
 ََ  َ َ

َُ اى قشر جوان! هر كدام از شما قادر بر تأمين نفقه و « ).متفق عليه( »سَالظىَ

و . »عث حفاظت نظر و شرمگاه استهزينه زندگى است، بايد ازدواج كند. چون ازدواج با

َق،َيَنةَ «فرمايد:  مى
ظ
َم �َ َزَ  ضَوظ

ُ
َ�  ُ ُُ ٌِ بَ َُ

ََ َوسُوَد فَإَّ  ُن
ظ ََد �س ظوَُد َُّجو� �س با زنانى كه « »تََز

 ).احمد و ابن ماجه(. »زايند ازدواج كنيد شان را دوست دارند و به كثرت فرزند مى شوهران
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 : حكمت و فلسفه نكاح -2
 وع بشر بوسيله نكاح و زاد و ولد.و ابقاء ن ادامه -1
مين نياز جنسى هر كدام از زوجين از راه مشروع و حفاظت شرمگاه با استفاده تأ -2

 هاى مطابق با فطرت انسان. از روش
 همكارى زوجين در امر تربيت، تعليم و نگاهدارى فرزندان. -3
بر اساس تبادل اى كه انسانها به جنس مخالف دارند  تنظيم و سازماندهى عالقه -4

 حقوق و همكارى و همدلى مثمر در دايره محبت، مودت، احترام متقابل و قدردانى.
 :اركان نكاح -3

 حت نكاح وجود چهار ركن الزم است.براى ص
(الف) ولى: عبارت است از پدر زوجه، وصى و خويشاوند نزديك پدرى. زيرا رسول 

هيچ نكاحى بدون حضور و «). صحاب السننأ( »َال نَُيَح الَّال بََوَ�إ «فرمايد:  مى صاللّه

ََ «: مروى است و از حضرت عمر. »ولى معتبر نيست  اشراف
ةُ الَّال بَإَذظ

َ
ِظ  ظَم َال ُقَظَكُح �س

 ََ الظَطي َل ََ �س
َ
َالَ ي   مظ

َ
ى َن ظ  

ظ
 ِّ َظ َذى �س

َ
َلَّ ي   هيچ زنى بدون اجازه ولى يا « ).طا(مالك در مؤ »ََ

 .»ندانش و يا بدون اجازه حاكم به نكاح داده نشودصاحب نظر از خويشاو
  :احكام ولى

 رعايت نكات زير براى ولى واجب است.
 شايستگى واليت را داشته باشد، يعنى مرد، عاقل، بالغ و آزاد باشد. -1
از دختر درباره شخص مورد نظر براى واليت كسب اطالع شود، اگر دختر باكره  -2

ولى، اگر غير پدر است، بايد با اجازه طرف چه ثيبه باشد باشد.  است ولى او پدرش مى

ِل «فرمايد:  مى صچه باكره او را به عقد كسى در بياورد. زيرا رسول اكرم َد
َ
   ُ�ّ

َ
َ�

َميُقَ ي َُ َِذظُ�َ ي  ََ َ ي  ََ
ِظ �َ َِ  َُ َذ

ظ
تَأ َظ ُ ُِ ش َكظ

ظ
�ي ََ َلَّ ي  ََ َ ي َن ظ  ََ ِظ ثيبه واليتش «). طا(مالك در مؤ »بَََ

بر خود بيشتر است تا ولى، از دوشيزه درباره نكاح كسب اجازه شود، خاموش بودن او دال بر 
 .»اجازه است
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واليت قريب با بودن اقرب غير معتبر است. روى اين اصل واليت برادر پدرى با  -3
بودن برادر، پدرى و مادرى غير معتبر است. يا واليت برادرزاده با بودن برادر فاقد اعتبار 

 ت.اس
اگر زنى به دو نفر از خويشاوندانش وكالت ازدواج بدهد و هر كدام از وكال او را  -4

با شوهرى جدا ازدواج دهد آن زن همسر شوهرى است كه نكاحش اول انجام گرفته 
 است و اگر هر دو نكاح همزمان انجام گرفته باشند، نكاح باطل است.

 :ب) گواهان نكاح
موقع عقد نكاح دو نفر مرد يا بيش از دو كه عادل و  منظور از گواهان، اين است كه

 فرمايد: داشته باشند. خداوند مىمسلمان باشند حضور 

شۡ ﴿
َ
ْ َوأ وا مۡ  لٖ َعدۡ  َذَويۡ  هِدن دو نفر عادل را از ميان خود گواه قرار « .]2[الطالق:  ﴾ّمَِ�ن

ََ «فرمايد:  مى صاللّه  رسول. »دهيد َََديَم  بََوَ�إ 
ّ
 نَُيَح الَال

َ
ل  ال

َظ هيچ نكاحى بدون « »ىظ َع

 ).بيهقى و دار قطنى(. »صحيح نيست  حضور ولى و دو گواه عادل
 احكام گواهان:

 دو يا بيش از دو نفر باشند. -1
هر دو گواه بايد عادل باشند. عدالت در قالب اجتناب از تمام گناهان كبيره و  -2 

كه مرتكب زنا، شرب خمر يا  يابد. بنابر اين گواهى كسى اغلب گناهان صغيره تحقق مى

مۡ  لٖ َعدۡ  ذََويۡ ﴿فرمايد:  تبارى ندارد. خداوند مىربا خوارى است، اع گناه كبيره يا  ﴾ّمَِ�ن

ل  «اصرار بر گناهان صغيره منافى عدالت است. در حديث آمده است، 
َظ ىظ َع ََ دو  »َََديَم

 گواه عادل.
 كثرت گواهان بدليل قلت عدالت مطلوب و مستحب است.  -3

 :ج) صيغه عقد

نَةُ «شوهر يا وكيل شوهر در عقد ازدواج چنين گويد:  َِ ََ فُ ّ،تَ ََ ََ َظ 
َ
  ََ َتَ َ�ظ �بَظ َّجظ  »َز
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ظ «ولى، بگويد: ، »دختر يا وصيه خود فالنى را به عقد من درآور« ََ
َ ََ �بَظ تُ كظ َُ نظ

َ
َظ  

َ
  ََ تُ َّجظ َز

نَةَ  َِ قََىالظُت َزَ�ُجَ ي َن ظ «رآوردم. شوهر گويد: دخترم فالنى را به ازدواج يا به نكاح تو د »فُ
َسظ  ِظ  ازدواج او را با خودم پذيرفتم. »َ�

 اح:احكام عقد نك
همسانى و همخوانى شوهر براى همسر، مثال شوهر آزاد، داراى اخالق خوب،  -1

ََ ُلالُقَ «فرمايد:  مى صاللّه  دار باشد. رسول متدين و امانت ِظَضوظ تَيُم ظ َن ظ تَ
َ
َََدضََُه الََذ�   ُه 

 ٌُ � َِ يٌد َع
ََ فَ ََ  َِ ّظ

َ
َ� َِ ٌَة  ُُ ظ فَتَظ الُو� تَ َِ ِظ َُّجوُ  الَّال َق   هر گاه كسى كه به«(ابن ماجه).  »فََز

لحاظ اخالق و ديانت مورد پسند، شما است، براى خواستگارى بيايد، او را پذيرفته نكاح بدهيد، 
 .»گيرد و اگر چنين نكرديد، فتنه و فساد زمين را فرا مى

وكالت در عقد ازدواج صحيح است. شوهر هر كسى را كه خواسته باشد بعنوان  -2
وكيل براى خود برگزيند. البته وكيل همسر ولى او است، همان ولى كه مسئوليت عقد 

 ازدواج او را بر عهده دارد.
  :د) مهريه

ن داده مهريه يا صداق، همان چيزى است كه بمنظور حالل كردن استفاده جنسى به ز

ْ ﴿فرمايد:  يه واجب است. خداوند مىشود. دادن مهر مى ٓ ٱ َوَءاتنوا ا ََ ِ ٰ  ءَ لنّ �َ  ﴾لَةٗ ِ�ۡ  تِِهنّ َصدن

َظ « فرمايد: مى صاللّه  و رسول. »مهريه زنان را با طيب خاطر بپردازيد« .]4[النساء:  ََم
ظ
ََ�ا

  َ ضظ ََ سَوظ َليَقُ  َد كه مقدار مهريه كم باشد، مانند،  نكاح همراه با مهريه باشد هر چند« :يعنى »ََ
 .»يك انگشترى از فلزى

  احكام مهريه

َمُ  «فرمايد:  مى صاللّه  تخفيف و كم بودن مهريه مطلوب است. رسول -1  �ظ
َ
 

ُُمّ  َنُِونَةً  ََ ظ �
َ
َ�ًة   َِ يَ  بَ ََ ترين زنان با بركت آنانى هستند  بزرگ« ).احمد، حاكم بيهقى( »�ََّ

 صاللّه  عالوه بر اين مهريه دختران رسول. »تر باشد ريه آنان سادهكه هزينه نكاح و مه
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نيز، همين مقدار  صاللّه  چهارصد الى پانصد درهم بوده است. مهريه همسران رسول
 بوده است.

 نام بردن و معين كردن مهريه در مجلس عقد سنت است. -2
ر باشد صحيح مهريه بوسيله هر مال كه قيمتش اندكى بيش از يك چهارم دينا -3

َ  «فرمايد:  مى صاللّه  است. رسول ضظ ََ سَوظ َليَقُ  َد ََ َظ  ََم
ظ
 .»ََ�ا

برگزارى عقد ازدواج صحيح است شتاب در پرداختن مهريه و دادن آن همزمان با  -4

نّ َطّلقۡ  �ن﴿فرمايد:  داوند مىخير كل آن با بخشى از آن نيز جايز است. خو تأ  مِن تنمنوهن
ن لِ َ�بۡ 

َ
وهننّ َ�مَ  أ َۡ  َوقَدۡ  َّ و اگر آنان را پيش از آنكه با آنان « .]137: ة[البقر ﴾فَرِ�َضةٗ  لَهننّ  تنمۡ فََر

البته دادن بخشى از مبلغ  .»ايد نزديكى كنيد طالق داديد، حال آنكه مهرى براى آنها معين كرده
ل مهريه قبل از زفاف مطلوب و مستحب است. در ابو داود و نسائى آمده است: رسو

امر كرد تا قبل از زفاف چيزى به فاطمه زهراء بدهد.  به حضرت على صاكرم
فرمود: ذره تو كجاست؟  صرسول اكرم گفت: من چيزى ندارم. حضرت على

 حضرت على ذره خود را به حضرت زهراء داد.
گيرد و با دخول و زفاف واجب  مهريه در لحظه انجام عقد بر عهده شوهر تعلق مى -5

گردد و  گر بدليلى همسر قبل از زفاف مطلقه گرديد، نصف مهريه ساقط مىگردد. ا مى

وهننّ َطّلقۡ  �ن﴿فرمايد:  ماند. خداوند مى اقى مىنصف ديگر بر ذمه شوهر ب ن لِ َ�بۡ  ِمن تنمن
َ
 أ

وهننّ  َّ َۡ  َوقَدۡ  َ�َم نّ  تنمۡ فََر َۡ  َما فن فََِۡص  فَرِ�َضةٗ  لَهن از دخول و  اگر پيش« .]137: ة[البقر ﴾تنمۡ فََر
صحيحه آنان را طالق داديد و حال آنكه مهريه براى آنان تعيين گرديده است،  تخلو

 .»رسد پس نصف مهريه از پيش تعيين شده به آنان مى
اگر شوهر قبل از تماس جنسى و بعد از انجام عقد نكاح فوت شود، مهريه كامل  -6

ده است و اگر مهريه از قبل تعيين اى تعيين ش گيرد، اگر مهريه و سهم ميراث باو تعلق مى
 گردد. رسد و عدت وفات نيز بر وى واجب مى نشده است، مهر مثل باو مى
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  :آداب و سنن نكاح -5

وُذ «خطبه: خطبه مسنون نكاح از اين قرار است:  -1 ُِ �َ ََ   ُ ُِ َِ ْظ تَ َظ
َ ُ ََ ،َُُه  َِ تَ َظ

َ ُ َ ّ ََ  َُ َمظ
ظ
ُ�

ََي نَ  ََ ُِ �ظ
َ
  َّ َ ُ

َُ َ َن ظ  َّ َ بَي
َ
َظ َال الََ

َ
  َُ  َ دظ

َ
 ََ  ُ

َ
َِ َميَدَى َ َاللظ فَ َن ظ ضُحظ ََ  ُ

َ
َِ ُزَحّل َ ُ فَ َّ � َ ََ  ظ َ� ظ

 ُ
ُ
َُّموَ ََ   ُ َُ � َ�ىظ ًَ َّم َُ  َّ

َ
  َُ  َ دظ

َ
 ََ  ُ َّ ٰ ﴿بعد اين آيه را بخواند:  »الَّال � ّ�َهاََ

َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا ْ ٱ َءاَم وا  ّ�قن

َ ٱ و�ننّ  َوَ�  ۦ�نَقاتِهِ  َحقّ  َّ نتنم ِِّ�  َ�من
َ
َۡ  َوأ ونَ ّم اى اهل ايمان، آنچنان « .]102عمران:  [آل ﴾١ لِمن

. »كه حق تقوى است، از معصيت خداوند اجتناب كنيد و فقط در حالت اسالم از دنيا كوچ كنيد

ٰ ﴿و  ،»رقيبا«و اول سوره نساء تا  ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ  ْ َنوا ْ ٱ َءاَم وا َ ٱ ّ�قن َّ  ْ نوا ِدَدٗ  ٗ� قَوۡ  َوقنول  ٧ اَِ

مۡ  لِحۡ َنۡص  عۡ  لَ�ن
َ
مۡ َ�ٰ أ مۡ  فِرۡ َو�َغۡ  لَ�ن ۡمۗ  لَ�ن ََ�ن َ ٱ َنِطعِ  َوَمن ذنننو وَ�ن  َّ ِن ََ  ًزافَوۡ  فَازَ  َ�َقدۡ  ۥَو

اى مؤمنان، از خداوند پروا بداريد و سخن استوار بگوييد. تا « .]71-70[األحزاب:  ﴾٧َعِظيًما
شما اصالح كند و گناهانتان را براى شما بيامرزد و هر كس كه از خداوند و كارهايتان را براى 

 صاللّه  رسول .»اى بزرگ نايل آمده است ] به كاميابى رسول او اطاعت كند [بداند كه

ََ «فرمايد:  مى ظُط َْ َظ 
َ
ُم ظ   َُ َد

َ
ّ�َد  

َ
َ   الَذ�   ّ ََ  َُ َمظ

ظ
َ َ فَالظ،َُقَل �ُ

ِظ ََ َظ 
َ
يح    َُ َيَجة  َن ظ نَ َُ ... 

خطبه براى نكاح يا براى هر مقصدى   هر گاه كسى از شما قصد خواندن«). ترمذى(( »�َخ

 .»احلمد هللاّ نستعينه و ...الخ«ديگر دارد، بگويد: 

سَوظ «خطاب به عبدالرحمن بن عوف فرمود:  صدعوت وليمه: رسول اللّه -2 ََ سَ ظ  ََ
َ
 

ية   ََ َ گويند و  وليمه غذاى عروس را مى(متفق عليه).  »وليمه بده ولو با ذبح يك گوسفند« »س

ظوَ َ «فرمايد:  مى صپذيرفتن دعوت وليمه واجب است. رسول اللّه
َ
َظ َ

َ
   ِ ِظ  ُع

َ
َن ظ ُدَعَ الل

َظ  َِ ُ،
جشن  و اگر در. »هر كس براى طعام عروسى دعوت شود، بايد بپذيرد«(مسلم).  »فَالظ

ان دعوت وليمه را رد كرد. اگر دو نفر تو گيرد، مى عروسى عمل گناه و باطل انجام مى
كسى را براى وليمه دعوت كند، حق تقدم با كسى است كه جلوتر او را دعوت كرده 

ل «فرمايد:  مى صدر طعام وليمه دعوت شوند. رسول اللّه ءنيز مانند اغنيا ءاست. فقرا ََ

�ََُع  ََ َق،ظ ي 
ظ
ُِ ي َن ظ ضَأ ََ ظَوَلظَمَة ُ�مظ ِيُم �س ََ بَيَمي�َّطِيَمَ 

ظ
بدترين طعام، « ).مسلم( » الََلظ ي َن ظ ضَأ
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شوند و  خواهند در آن شركت كنند از آن بازداشته مى اى است كه آنهائى كه مى طعام وليمه

َوةَ «فرمايد:  و مى »شوند خواهند شركت كنند، به آن دعوت مى كسانى كه نمى عظ ُّ � ََ َن ظ سَ ظ ُ�َ
 ُ
َ
َُّموَ ََ  َ َّ َظ َعَ  � وُنُه َيَق ََ  ََ َظ َن َل الَ

َُ َِ ديَ   َ ََ َوَة  عظ ُّ يٌََ   جيَا � ََ ََُمَو  َن ظ ُدَعَ  ََ  
 َ َِ َََل َظ َديَ  َدَ سَُ  ظ  َِ ََ  

ًَ  صاللّه  هر كس دعوت وليمه را اجابت نكند خدا و رسول« »َقَطول
نفلى دارد را معصيت كرده است. هر كس دعوت شود و روزه باشد، دعوت را بپذيرد. اگر روزه 

در اين باره  صرسول اللّه. »تواند افطار كند يا براى اهل دعوت دعا كرده و برود مى

ّل «فرمايد:  مى َُ يًََمي فَالظ،ُ ََ  ََ َظ ن َظ فَإ َِ ُ،
ُمَ  فَالظ َُ َد

َ
ُُ  -الذ� ُدَعَ   َظ �  - ى ضَ ًِ َط ِظ ََ ُن َظ ن ِ ََ

َِ ظ  ،ُطظ
بپذيرد، اگر روزه است، براى  هر گاه كسى براى وليمه دعوت شود بايد«(مسلم).  »فَالظ

 .»اهل دعوت دعاى خير كند و اگر روزه نيست شام و نهار بخورد
 نكاح بوسيله دف يا سرودهاى مباح و جايز اعالم گردد.  -3

وظُت «فرمايد:  مى صاللّه  رسول ُّ �س ََ ىل  ُّ َِ�َم �
ظ
ُ�ََ ََِل 

ظ
ُ� َ َِ�ظ ُل َني  ُظ ميان   فرق« »فَ

گيرد و نكاح بوسيله دف و سرود اعالم  د است (زنا به پنهانى انجام مىنكاح و زنا دف و سرو
 .»شود مى

ّ «فرمايد:  مى دعاء براى عروس و داماد. حضرت ابو هريره -4 َّ
َّ � َّ

َ
   �الََذ ََ َن

َ  قَيَله  َّ ََ الََذ� تََز ي ََ
ظ ُ َِ � 

َ
ّفأ ََ َََجََ  بَىظ «َّ َليََّك َعالَ،ظ ََ  ََ َ ُ س َّ   بَيََّك �

ِظ َِ َل (ترمذي).  »ََُكَمي 
فرمود: خداوند، در  گفت و مى او را تبريك مى صكرد، رسول للّه گاه كسى ازدواج مىهر«

 .»جهت خير جمع شدن شما دو تا را مبارك گرداند

َُّموُل «: فرمايد مى لزفاف در ماه شوال صورت گيرد. حضرت عايشه -5 ََّجَ�  تََز
 َ َّ �  �ََل ََ َ َِ َدّو�ل   َّ َُّموَل � يَ   ََ َ ىل ُ

َ
َِ َدّو�ل  فَأ َءنَتظ   َب  ََ ُ  َنّ�. قَيَله  ََ َمى َعَظ دظ

َ
  ََ َن

َِ َدّو�ل   يَ َمي  ََ َ َلَل ُ َظ َظ تُ
َ
َل   تََك َظ َ ُة ش ََ َ � در ماه شوال با من  صاللّه رسول«(مسلم).  »ََ

بيشتر از من  صاللّه  ران رسولازدواج كرد و در ماه شوال زفاف انجام گرفت، چه كسى از همس
 .»داشت كه در ماه شوال زنان زفاف شوند دوست مى لبهره برده است. حضرت عايشه

رود، پيشانى او را گرفته اين دعاء را  وقتى شوهر براى نخستين بار نزد همسر مى -6
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َ َني ُجَىالَتظ َعالَ «بخواند: 
ِظ َََل ََمي 

ِظ ََ َن ظ َل ُ س
َ
أ مظ

َ
ّ َني �سالُّ ّ  الَّ    ََ ََ َمي  ّ ََ ََ َن ظ  ُعوُذ بَ

َ
 ََ ،ظَه 

خداوندا! من خير او و خير آنچه كه در سرشت او « ).ابن ماجه و ابى داود( »ُجَىالَتظ َعالَ،ظهَ 
اى به تو  خواهم. پروردگارا! من از شر او و شر آنچه كه در نهاد او گذاشته اى از تو مى گذاشته
 .»برم پناه مى

ََ «جماع و همبسترى بگويد: موقع اراده كردن  -7
َََجَّ  َ ََ ،ظَطي َّ َي �س �سالُّ ّ  َجَّبَظ

تَََي ْظ َز َّ ََ َني  ،ظَطي َّ پروردگارا! شيطان را از ما و از فرزندى كه در نتيجه اين آميزش به ما « »�س
فرموده است، هر  صاللّه  در روايات صحيح داريم كه رسول. »كنى، دور بدار عنايت مى

تواند به  بخواند، اگر اين آميزش موجب فرزندى شود، شيطان هرگز نمى كس اين دعا را
 ).متفق عليه( او ضرر برساند.

براى هيچ يك از زن و شوهر جايز نيست كه صحبتهاى پيرامون آميزش جنسى  -8

ّ «فرمايد:  در اين خصوص مى صخود را با ديگران درميان بگذارند، رسول اكرم ََ  َّ ال
� ََ َِ َعَظ َّي َمي� ُُّ  ضََظُشُ َسّ ِظَع الَلظَهَ  ُق ََ تََهَ 

َ
 َِ  �زظ

َ
ِظَع الل ُِّجُل ُ� َق،َيَنَة �س

ظ
َم �َ ًََة ضَوظ َ

َظ َ َن َّ« 
بدترين فرد روز قيامت نزد خداوند، شوهرانى هستند كه با همسران خود همبسترى «(مسلم). 

 .»رندگذا كنند و بعد اسرار پنهان خود را با ديگران در ميان مى مى
شود، حال اگر شرايط براى تقويت  شرايط نكاح: گاهى در نكاح شرايطى مطرح مى -6

، (اگر خواستگار اهداف نكاح باشد مانند شرط نفقه، همبسترى، رعايت عدالت و برابرى
جرا هستند و نيازى براى اإل نفس عقد واجب اين شرايط با :) بايد گفتهمسر ديگرى دارد

اگر شرايط برخالف عقد و اهداف آن باشند، مانند، اينكه شوهر  مطرح كردن آنها نيست و
حق همبسترى با همسر خود را ندارد، يا اينكه همسر براى شوهر غذا درست نكند و... 
اين گونه شرايط لغو هستند، تحقق بخشيدن به اين شرايط واجب نيست، چون اين 

 شوند. شرايط مخالف با مقصد ازدواج تلقى مى
دو نوع مذكور نيست و به تعبيرى طورى نيست كه منجر به تحليل حرام اگر شرط از 

يا تحريم حالل گردد، وفا به چنين شرطى واجب است و اگر شوهر بعد از پذيرفتن اين 
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شود، رسول  گونه شرايط از وفاء آن خوددارى كند، به همسر حق فسخ نكاح داده مى

َظ ضُوَ «فرمايد:  مى صاكرم
َ
ََط   ُ ِل �سشل َد

َ
  َ َ ُِ ُِ

ظ
الَالظتُ ظ بََه �َ تَكظ (متفق عليه).  »ّ� َني �مظ

اند كه شما بوسيله آنها  شرايطى كه بيش از ساير شرايط شايسته وفا هستند همان شرايطى«
 .»ايد ها را براى خود حالل كرده شرمگاه

اگر از طرف زن اين شرط گذاشته شود كه شوهر همسر اول خود را طالق بدهد، اين 

َظ ُقَظَكَح «فرمايد:  مى صاست و وفا به آن صحيح نيست. رسول اكرمشرط حرام 
َ
لل    َبَ

َ
ال

َِى لظ
َ
  ََ

َِ ةُ بََط
َ
ِظ  ظَم احمد ( »طالق زن آخر باشد  جايز نيست كه نكاح يك زن مشروط به« »�س

ةُ «در بخارى و مسلم روايت شده است،  ).در مسند
َ
ِظ  ظَم َتََط �س

َظ َ َظ ش
َ
  َّ َُّموُل �  �َ�َ  ََ ِ ََ

َتَ ي لظ
ُ
اش  از اينكه يك زن ازدواج خود را مشروط به طالق خواهر دينى صرسول اكرم« » 

 .»كند، منع كرده است
شود، براى هر  اختيار در نكاح: در صورت بروز عيوب و نواقصى كه ذيال ذكر مى -7

 كدام از زوجين (شوهر و همسر) حق فسخ نكاح محرز است.
جذام، پيس يا بروز بيمارى در فرج كه مانع از آميزش عيب: مانند، ديوانگى،  -1

جنسى باشد. خصى بودن شوهر، ديوانگى و عدم توان بر آميزش جنسى نيز عيب 
 گردد. محسوب مى

در صورت تمايل به فسخ نكاح، اگر فسخ قبل از آميزش جنسى صورت بگيرد، شوهر 
گر فسخ بعد از آميزش باشد، اى را كه به همسر داده است، پس بگيرد، و ا تواند مهريه مى

شوهر حق پس گرفتن مهريه را ندارد، زيرا مهريه در عوض استفاده جنسى كه از همسر 
گويند: كه اگر فرد  مى ءحاصل كرده، در ملكيت همسر وارد گرديده است. بعضى از علما

يا افرادى از خويشاوندان زن، باعث فريب شوهر بشوند، يعنى نقص و عيوب زن را 
تواند مهريه را  كرده و شوهر در نتيجه فريب آنان، اقدام به نكاح نموده است، مىكتمان 

طا در مؤ بعد از اينكه به همسر پرداخته از آنها پس گيرد، بدليل روايتى از حضرت عمر
فرمايد: هر زنى كه بيمارى، ديوانگى، جذام و پيس داشته باشد و فردى در اثر  كه مى
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ازدواج كند، شوهر بايد بعد از همبسترى، مهريه كامل او را  فريب فرد يا افرادى با وى
 اند پس بگيرد. پرداخت نمايد، و بعد آن را از همان كسانى كه او را فريب داده

كند، ولى بعد  فريب: مانند اينكه با همسرى كه در ظاهر مسلمان است ازدواج مى -2
كند به گمان  همسرى نكاح مى شود كه آن زن اهل كتاب است و نه مسلمان، يا با ثابت مى

شود كه كنيز است يا به گمان اينكه زن تندرست و سالم  اينكه آزداه است و بعد ثابت مى
شود كه بيمار است، مثال لنگ يا نابينا است.  از هر گونه بيمارى است ولى بعد ثابت مى

َُّجٌل «فرمايد:  دراين باره مى حضرت عمر ِّ بََ ي  َْ ة  
َ
 َِ َمي �زظ �ل

َ
َ   ٌَِ َظ بَ

َ
�ٌم   َِ َظ ُج

َ
  ٌَ بََ ي ُجَُو

 ُ ِّ َْ َى 
ّ
َلَّ ي �ِ ََ  َ ََ ُِّجَل  َُ �س � ََ ََ ََ يَا َنَظَ ي  ََ

َ
َُِمي بََمي   هر زنى كه «(دار قطني).  »فَالََ ي َز ظ

موجب فريب مرد شود، و زن مبتالء به جنون و جذام و پيسي باشد در عوض آميزش جنسى كه 

تواند آن را پس  و در صورت فسخ نكاح نمى، »ستحق مهريه استشوهر با وى نموده، م
 تواند خساره خود را از آنان بگيرد. اند مى بگيرد، البته كسانى كه موجب فريب او شده

نادار شدن به نحوى كه شوهر قادر به پرداخت مهريه نباشد، زن در اين شرايط  -3
انجام گرفته، حق فسخ نكاح را تواند قبل از دخول نكاح را فسخ كند و اگر دخول  مى

ندارد، بلكله عقد نكاح به قوت خود باقى و مهريه بر ذمه او است، زن نيز بايد به 
 خواسته شوهر تن دهد.

مين نفقه نباشد، هرگاه شوهر از دادن نفقه ر شدن به نحوى كه شوهر قادر بر تأنادا -4
تواند با توسل به  كند و بعد مىعاجز شد، زن به اميد توانگر بودن او در حد توان انتظار 

مراجع ذى صالح شرعى خواستار فسخ نكاح شود. حضرت عمر و ابوهريره از صحابه و 
 اند. حسن بصرى، عمر بن عبدالعزيز، ربيعه و مالك از تابعين همين فتواى را داده

هرگاه شوهر براى مدت مديدى غايب شد و آدرسش مشخص نبود و مالى براى  -5
ذاشته و كسى را براى تأمين نفقه همسر توصيه نكرده باشد و كسى ديگر نفقه همسر نگ

تواند با توسل به مراجع ذى  نيز مسئوليت نفقه را بر عهده نگيرد در چنين حالتى زن مى
كند، اگر  صالح شرعى، خواستار فسخ نكاح شود. قاضى او را نخست به صبر توصيه مى
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را مبنى بر غيبت شوهر تنگدست بودن راضى نشد و تن در نداد، قاضى طالق نامه 
كند، بعد حكم  شناسند تنظيم مى و همسر را مى همسرش در حضور گواهانى كه شوهر

شود، اگر شوهر در  آيد، و اين فسخ يك طالق رجعى محسوب مى فسخ به اجرا در مى
 ايام عدت پيدا شد و به خانه برگشت، رجوعش ثابت شده و به زندگى خود ادامه بدهند.

آزاد شدن: در صورتى كه شوهر غالم و همسر او كنيز است، اگر همسر آزاد شود،  -6
تواند خواستار جدائى از همسر  بال فاصله بعد از آزادى اختيار فسخ نكاح را دارد و مى

خود شود، بشرط اينكه بعد از علم و آگاهى از آزاد شدن خويش با شوهر همبستر نشده 
ى از آزادى خويش با شوهر همبستر شده است، اين حق باشد، اگر يك بار بعد از آگاه

گردد، امام مسلم روايتى در اين خصوص از حضرت عايشه نقل كرده است.  ساقط مى

» َّ َُّموُل � ََمي  ِّ � َيتََه ًَ َظُجَ ي َ�ىظ ََ َز ء ََ تََقتظ  عظ
ُ
َة   َِ �ظ َِ

َّ بَ � سَ ظ  الَ ِّ ََ ُد سَوء ظَمي  ََ ِّ َ بريره « »ُْ
او را اختيار داد، و اگر شوهرش عبد  صشوهرش عبد (غالم) بود، رسول اللّه آزاد شد و

 .»داد به او اختيار نمى صبود، رسول اكرم نمى

  :حقوق زناشويى -8
الف) حق همسر بر شوهر: حقوق زيادى همسر بر شوهر دارد، اين حقوق به موجب 

 شوند:  ه زير در حق همسر ثابت مىمقتضاى آي و

نّ ﴿ ِيٱ لن ِمثۡ  َولَهن ِ  ِهنّ َعلَيۡ  َّ  ٱب
ۡ وِف َمعۡ ل براى همسران همان حقوقى است « .]228: ة[البقر ﴾رن

ُُ ظ «فرمايد:  مى صو رسول اكرم .»كه شوهران بر همسران خود، دارند ُُ ظ َن ظ ََُيََ ََ َّ الَ
ُُ ظ َدّقي ُُ ظ َعالَ،ظ َََََيََ ََ گونه كه تان حقوقى داريد، همان شما بر همسران«). ترمذى( »َدّقي 

 بخشى از حقوق همسران برشوهران بشرح زيراست: »آنان بر شما دارند
خطاب به  صنفقه همسر مانند غذا، لباس و مسكن در حد معمول، رسول اكرم -1

كرد، فرمود: هرگاه خودت خوردى باو  كسى كه درباره حق همسر بر شوهر، سوال مى
اش نزن، او را ناسزا نگو و  ، به چهرهنيزبده، هرگاه خودت لباس پوشيدى او را نيز بپوشان

فقط در خانه خود از وى جدا شو (يعنى براى اينكه بقصد تنبيه از وى جدا شوى، او را 
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اى كه هر دوى شما  اى ديگر انتقال نده تا او جدا از تو زندگى كند بلكه در خانه در خانه
 .)كنيد، از او دورى كن آن زندگى مىدر 

ار واجب واجب است، حداقل در ظرف چهار ماه، يكب آميزش جنسى، بر شوهر -2

َِنَ ﴿فرمايد:  است. خداوند مى َّ ِ نونَ َنؤۡ  لّ ٓ  ِمن ل ا ََ ِ ّ ُن  �ِِهمۡ � َّ َۡ  تََر
َ
شۡ  َََعةِ أ

َ
رٖ� أ ٓ  فَِِن هن َ ٱ فَِِنّ  ءنوفَا َّ 

وَٞ  ه با آنان كنند ك آنانى كه باهسمران خود ايالء (سوگند ياد مى« .]226: ة[البقر ﴾٢ َِّحيمٞ  َ�فن

كنند، چهار ماه انتظار كنند اگر در ظرف اين چهار ماه خود  عمل آميزش جنسى انجام ندهند) مى
 .»را حانث كرده و رجوع كنند خداوند بخشنده و مهربان است

بر شوهر واجب است كه حداقل از هر چهار شب يك شب را با همسرش سپرى  -3
 شده است.چنين قضاوت  كند. در زمان خالفت حضرت عمر

اگر شوهر بيش از يك همسر دارد رعايت عدالت بر شوهر واجب است رسول  -4

َق،َيَنَة «فرمايد:  مى صاكرم
ظ
َم �َ َِى َجيَ  ضَوظ لظ

ُ
َ� َ ََ �ُمَمي  ََ َِدظ ََ ضََم،ُل  تَي

َ
 َِ ُ �زظ

َ
َن ظ َننَتظ َ

 ًِ َظ َنيََ
َ
ََ َدّق،ظَه َميقَطيً   َد

َ
ِل   كس ميان دو همسرش با عدالت و  هر«). (احمد در مسند »َ�ُ

انصاف رفتار نكند، يكى را بر ديگرى (در امور اختيارى) ترجيح دهد، روز قيامت با حالتى نزد 
 .»شود كه يك طرف بدنش افتاده است خداوند حاضر مى

ه است سه روز نزد وى بيهمسر، باكره است هفت روز و اگر ثموقع ازدواج اگر  -5

َِ «فرمايد:  مى صسر يا همسران ديگر برگردد، رسول اكرمبماند و بعد به خانه هم
سَالظىَكظ

 ََُيََهَ 
َ
وُد الَل ُِ �َ  ّ

ُُ  ٌُ َِ َُ ََ سَالّ ،ّ ََ ضّيم  
َ
َة َ َِ ثيبه سه   براى باكره، هفت روز و براى«(مسلم).  »َمىظ

 .»روز است و بعد نزد ديگر همسران خود برود
ر دارى خويشاوندان محرم و مستحب است كه شوهر، همسرش را براى تيما -6

مالقات خويشاوندانش اجازه بدهد، بشرط  حضور در جنازه آنها و براى رفتن به زيارت و
 اينكه اين اجازه موجب اختالل در مصالح و مقاصد زناشوئى نگردد.

ب) حقوق شوهر بر همسر: شوهر نيز بر همسر حقوقى دارد كه برگرفته از قرآن و 

نّ ﴿ايد: فرم اند: خداوند مى سنت ِيٱ لن ِمثۡ  َولَهن ِ  ِهنّ َعلَيۡ  َّ  ٱب
ۡ وِف َمعۡ ل پس « .]228: ة[البقر ﴾رن
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 صمنظور از آن همان حقوق شوهران است، و رسول اكرام »آنچه كه بر همسران هست...

ُُ ظ َدّقي«فرمايد:  ىم ُُ ظ َن ظ ََُيََ ََ َّ حقوق شوهران  »تان حق داريد همانا شما بر زنان« »الَ
 سران بشرح زير است:بر عهده هم

اطاعت و فرمانبردارى در كارهاى مباح و خير، همسران در كارهاى نيك و به  -1

َطعۡ  فَِِنۡ ﴿فرمايد:  تبعيت كنند، خداوند مى شيوه مطلوب بايد از شوهرانشان
َ
مۡ أ  فََ�  ََ�ن

ْ َ�بۡ  وا بِيً�ۗ  ِهنّ َعلَيۡ  غن َ ٱ ِِنّ  َِ بِ�ٗ  اَعلِيّٗ  َ�نَ  َّ اگر همسرانتان از شما اطاعت « .]34[النساء:  ﴾�َُ

فرمايد:  مى صو رسول اكرم »كنند، شما حق هيچگونه تعرضى نسبت به حقوق آنهانداريد

َظَجَ ي« ََ سََز ُِ َظ َ َظ ش
َ
َة  

َ
ِظ  ظَم ِظُت �س َز

َ
َ  َ َد

َ
َ ََ ُِ َظ َ َظ �

َ
  � ًَ َد

َ
  � ًِ اگر «(ترمذي).  »سَوظ ُكَظُت نَز

 .»را سجده كنند شان  كردم تا شوهران سران را امر مىدانستم هم سجده را براى كسى جايز مى
چنين بر همسر واجب است كه مال و آبروى شوهر واجب است. و همحفاظت  -2

ٰ �َ�ٰ ﴿فرمايد:  بيرون نرود. خداوند مى بدون اجازه شوهر از خانه ََ ِ  َحفَِظ  بَِما بِ َغيۡ ّلِلۡ  تٞ ف
ن ٱ در غياب شوهر از مال و آبروى او حفاظت  زنان شايسته آنانى هستند كه«. ]34[النساء:  ﴾َّ

فرمايد:  مى صرسول اللّه. »كنند، همانطور كه خداوند حفاظت را به آنان ياد داده است مى

» ََ َمتظ َِ ىظَت َ�َظَ ي َد َْ ََِذ�  ََ  َ ََ يَ�تظ ََ تَ ي   ِظ َز
َ
َِذ�   ََ  َ ََ تظ ِظَت الَلظ ي َسّ َِ الََذ� َ�َم

يَ  �َّ ََ ََّ� ُ ِظ َل
 َ ََ ِظ َنيسََ يَف َ� ََ كنى تو را  بهترين همسر آن است كه هر گاه بسوى او نگاه مى«(ابوداو).  »ي 

كنى از تو اطاعت كند و هر گاه از او دور باشى، خود را و  خوشحال كند، هر گاه به او امر مى
 .»كند مال تو را حفاظت مى

به مسافرت  هر گاه شوهر خواسته باشد او را به مسافرت ببرد، بايد برود. زيرا -3
 رفتن همراه با شوهر از جمله امورى است كه اطاعت از آن بر همه واجب است.

هر گاه شوهر قصد آميزش جنسى كند، همسر بايد تسليم او شود (اگر عذر شرعى  -4
 صندارد) زيرا استفاده جنسى از جمله حقوق شوهر بر همسر است. رسول اللّه

ُِّجُل �زظ «فرمايد:  مى ََ �س ََتظَ ي الَذ� َد َِ ََ ََ ىَي َْحظ َظ تََجَ َ َيىَيَت  بَتظ  َ
َ
�َدَه فَأ َِ  فَ

َ
تَُه الل

َ
 َِ

َىحَ  ُظ َّ تُ ُة َد َُ ََ
َِ ظَم هر گاه شوهر همسرش را براى همبسترى «ترجمه:  (متفق عليه). »�س
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بطلبد و او انكار بورزد كه در نتيجه شوهر بر وى خشم كند، فرشتگان تا صبح بر او لعنت 
 .»فرستند مى

همسر براى روزه گرفتن روزه نفلى بايد از شوهر كسب اجازه كند، البته اگر شوهر  -5

َظُجَ ي «فرمايد:  در مسافرت باشد، اشكالى ندارد. رسول اللّه مى َز ََ وَم  ُُ َظ تَ
َ
َة  
َ
ِظ   َبَلل سَالظَم

َ
ال

 بَإَذظنَهَ 
ّ
ٌَ الَال د بدون اجازه او توان در حضور شوهر، همسر نمى«ترجمه:  (متفق عليه). »َديَم

 .»روزه نفلى بگيرد

 :نافرمانى همسر -9
اگر همسر ناشزه شود، يعنى شوهرش را نافرمانى كند و خود را از وى دور بدارد و از 
اداء حقوق او خوددارى كند، شوهر بايد نخست او را نصيحت كند، اگر باز نيامد، شب 

 صى حرف نزند. رسول اللّهگذرانى را با وى ترك كند و تا سه روز (نه بيشتر) با و

َُ َلَيل  «فرمايد:  مى
َِ َُ ََ َلي ُ فَوظ

َ
  َِ ُِ َظ َ� ظ

َ
َال     َظ  سَُم

بيش از سه روز «(متفق عليه).  »َال َبَلل

هاى بيان شده  اگر با روش. »جايز نيست كه مسلمان با برادرش سالم و كالم را ترك كند
اش را مورد ضرب قرار بدهد،  كه چهرهاصالح شد، بسيار خوب و اگر نه با زدن بدون اين

او را تنبيه كند. اگر اصالح نشد، داورى از طرف شوهر و نيز از طرف همسر انتخاب 
هاى ممكن و معروف سعى و تالش كنند تا پيوند زن و شوهر را  شود، داوران با شيوه

ائن آنها برقرار كنند، اگر هيچگونه راه سازش و هماهنگى پيدا نشد، آنگاه با يك طالق ب

وزَهننّ  َ�َافنونَ  َِ ّ�ٰ ٱوَ ﴿فرمايد:  خداوند در اين خصوص مى را از هم جدا كنند. َن ن نّ  � وهن  فَعِظن
نّ هۡ ٱوَ  وهن رن ۡ ٱ ِ�  جن ّنۖ ۡ�ِ ٱوَ  َمَضاِجعِ ل َطعۡ  فَِِنۡ  َنوهن

َ
مۡ أ ْ َ�بۡ  فََ�  ََ�ن وا بِيً�ۗ  ِهنّ َعلَيۡ  غن َ ٱ ِِنّ  َِ  َ�نَ  َّ

بِ�ٗ  اَعلِيّٗ  ْ �ۡ ٱفَ  َِِهَمابَيۡ  ِشَقاَق  تنمۡ ِخفۡ  �نۡ  ٣ �َُ هۡ  ّمِنۡ  اَحَكمٗ  َعثنوا
َ
هۡ  ّمِنۡ  اوََحَكمٗ  ۦلِهِ أ

َ
ٓ أ  ِِن لَِها

 ٓ ٰ ِِۡص  َنرِ�َدا ن ٱ َنوَّ�ِقِ  احٗ َ� ۗ بَيۡ  َّ ٓ َما َ ٱ ِِنّ  ََهن و زنانى كه « .]35-34[النساء:  ﴾٣ �َخبِ�ٗ  َعلِيًما َ�نَ  َّ
ها تركشان كنيد و  ] در خوابگاه ، [در آغاز] به آنان پند دهيد و [آن گاهنافرمانى آنها را معلوم داريد

] آنها را بزنيد. آن گاه اگر از شما فرمان بردند، به زيان آنان  در نهايت اگر باز نيامدند [به آهستگى
و ] بهانه مجوييد. خداوند بلند مرتبه بزرگوار است. و اگر از اختالف ميان آن د [براى ستم به آنان
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]  با خبر شديد، داورى از خويشاوندان مرد و داورى از خويشاوندان زن تعيين كنيد، اگر [داوران
خواهند، اصالح [كنند] خداوند بين آن دو سازگارى برقرار خواهد كرد. خداوند داناى آگاه 

 .»است

  :آداب همبسترى -10
 ود:آميزش جنسى يا همبسترى آدابى دارد، شايسته است كه بدان توجه ش

 انگيزه جماع و آميزش جنسى در او.بازى كردن با همسر و برانگيخته كردن  -1
شوهر به شرمگاه همسرش نگاه نكند، زيرا ممكن است اين عمل موجب نفرت  -2

 زن شود و از عوامل نفرت انگيز بايد اجتناب كرد.
دعاى مخصوص جماع كه در مباحث گذشته بيان گرديد، خوانده شود. رسول  -3

يد: هر كس اين دعا را بخواند. اگر فرزندى برايش مقدر شده است، شيطان فرما اكرم مى
 هرگز به او گزندى نخواهد رساند. 

آميزش جنسى در حالت حيض و نفاس حرام است و در صورت انقضاء حيض  -4
و نفاس بايد غسل كند و بعد مجامعت انجام گيرد بعد از پاك شدن و پيش از غسل نيز 

ْ َۡ ٱفَ ﴿فرمايد:  د مىعت حرام است. خداونمجام نوا ٓ ٱ َ�ِل ا ََ ِ ۡ ٱ ِ�  ءَ لنّ َنوهننّ َ�قۡ  َوَ�  َمِحيِض ل ٰ  َر َّ  َح
رۡ َ�طۡ  . »شوند  تان جدا شويد تا اينكه پاك در حالت حيض از همسران« .]222: ة[البقر ﴾نَ هن

 .(يعنى در حالت حيض مقاربت و عمل جنسى انجام ندهيد)
براى اين، وعيد بسيار سخت آمده و طى در غير فرج، و در دبر حرام است و  -5

َم �ََق،َيَنةَ «فرمايد:  مى صاللّه  است. رسول ِل الََلظَه ضَوظ � َِ ُم
ََِمي سَ ظ َ�َظ

َِ ُدبُ ًة 
َ
 َِ َ  �زظ

َ
هر « »َن ظ  

 .»كس از راه عقب و دبر وطى كند، خداوند روز قيامت بسوى او نگاه شفقت نخواهد كرد
ايد عمل جماع را پايان دهد زيرا ممكن تا همسر تسكين نشده است، شوهر نب -6

 است همسر با اين عمل آزار ببيند و ناراحت شود و اذيت رساندن به مسلمان حرام است.
ر عزل نكند بمنظور اجتناب و پرهيز از استقرار حمل، بدون اجازه و رضايت همس -7

ُله ُمَو «يد: فرما اللّه مى نريزد) و بدون نياز شديد عزل نكند. رسول (يعنى منى را بيرون زظ َِ َ�
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 ّ ََ
ظ
ُد �ِ

ظ
ظَو   .»عزل نوعى زنده در گور كردن است« »�س

خواهد همبسترى كند، بهتر است كه  بعد از همبستر شدن، براى بار دوم اگر مى -8
وضو گرفته عمل مجامعت را انجام دهد. همچنين در حالت جنابت پيش از غسل اگر 

 ه وضو بگيرد.خواسته باشد بخوابد يا بخورد، مستحب است ك
هاى ناف تا زانو حرام است  استمتاع و استفاده در حالت حيض و نفاس از قسمت -9

و� ُيّ «فرمايد:  و در غير قسمت ناف تا زانو استفاده بالمانع است. رسول اللّه مى ُِ ََ َظ �
حَ  ََ َّ� 

ّ
نع در حالت حيض و نفاس بجز جماع ساير انواع استفاده بالما«(مسلم).  »َشظ   الَال

 . »است
  :هاى فاسد نكاح -11
نكاح متعه: حكم نكاح متعه اين است. كه اين نكاح باطل و از لحظات وقوع  -1

گويد: رسول خدا، در روز جنگ  واجب الفسخ است. بدليل حديث حضرت على كه مى
متعه  اگر در نكاح(متفق عليه).  خيبر، از نكاح موقت و خوردن گوشت االغ نهى فرمود.

 گردد. اف تحقق پيدا كند مهريه واجب مىدخول و زف
نكاح شغار: نكاح شغار عبارت است از اينكه ولى دختر، دختر را به ازدواج كسى  -2
آورد بشرط اينكه طرف مقابل دختر يا خواهرش را در عوض به نكاح او درآورد.  درمى

َِ « فرمايد: اى براى هر يك از آنها تعيين شود يا خير رسول اللّه مى چه مهريه  َّ ي َْ  َد
َ
ال

ِمَ  َمظ
ظ
مروى  ابى هريره  از حضرت. »نكاح شغار در اسالم اعتبارى ندارد«(مسلم).  »�ِ

َُّمول«است،   �َ�َ    َّ �  ََ َتَ َ� �بَظ َّجظ ُِّجَل َز ُِّجُل سَال َظ َ�ُقوَل �س
َ
ه   ُّ ي َْ َّ �س ََ  َ َّ ي

َْ َّ َعَ  �س
تَ  لظ

ُ
  �َ َّجظ َز ََ  ََ

َ ََ �بَظ َُّج َز
ُ
 ََ ََ

لظ
ُ
  ََ َُّج َز

ُ
 ََ رسول «گويد:  مى ابوهريره (مسلم). »ََ 

از نكاح شغار منع كرده است يعنى از اينكه شخص به مخاطب بگويد: تو دختر يا  صاكرم

و از ابن . »خواهرت را براى نكاح به من بده تا من در عوض، دختر يا خواهرم را به تو بدهم

َُّموُل «روايت است:  بعمر  �َ�َ  َّ �  َ ََ َتَُه  ُِّجُل �بَظ َ  �س َّ َظ ضَُز
َ
  ُّ ي َْ َّ �س ََ  َّ ي

َْ َّ َعَ  �س
 ٌَ � ََ َُ َُ َمي  ََ بَىَظ ََىظ ََ ََّجُه �بَََتَُه  َظ ضلَز از شغار منع كرده  صرسول اكرم« ).متفق عليه( » 
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دهد مشروط بر اينكه او نيز دخترش  است، و شغار اين است كه شخص دخترش را به كسى مى
 .»اى در ميان نباشد ه پدر دختر اول بدهد و مهريهرا ب

حكم نكاح شغار اين است كه قبل از زفاف و دخول بايد فسخ شود و اگر دخول 
گردد و نكاحى كه در  انجام گرفت، هر كدام از اين دو نكاح كه بدون مهريه بوده باطل مى

 ى طرفين مهريه ذكر شده صحيح است.آن برا
ل اين است كه زنى بعد از مطلقه شدن به سه طالق كه نكاح محلل: نكاح محل -3

گردد، با شخصى ديگر بقصد اينكه براى شوهر اول حالل شود  براى شوهر حرام مى
گيرد. اين نكاح نيز باطل است. از حضرت ابن  كند و بعد از زفاف طالق مى ازدواج مى

َُّموُل «مسعود مروى است:    َ َِ ََ   َّ �  ُظم �س ََ ظُمَكالَّل  ُ �س
َ
 صرسول اكرم«(ترمذي).  »َكالّلظ َ

گيرد  كسى را كه به قصد حالله نكاح كند و همچنين كسى را كه بخاطر او اين عمل انجام مى
 .»لعنت كرده است

شود و شوهر  است حالل نمى ت و زن براى كسى كه سه طالق دادهاين نكاح باطل اس
اين زن و شوهر بايد جدائى  گردد و در ميان دوم اگر دخول كند مهريه بروى واجب مى

 انداخت.
نكاح در حالت احرام: شخص در حالى كه محرم به احرام حج يا عمره است  -4

كند. اين نكاح نيز باطل است. بعد از اتمام حج يا عمره اگر قصد ادامه زندگى  ازدواج مى

ظُمكظ «فرمايد:  را دارند بايد تجديد نكاح كنند. رسول اللّه مى  َ�َظَكُح �س
َ
 ُ�َظَكحُ ال

َ
ال ََ ُم  َِ« 

   (مسلم).. »تواند ديگرى را نكاح دهد تواند نكاح كند و نه مى محرم نه خود مى«
نكاح در عدت: نكاح در عدت اين است كه شخص با زنى كه در عدت طالق يا  -5

وفات است، ازدواج كند. اين نكاح باطل است و ميان زن و شوهر بايد جدائى انداخت. 
گردد و بخاطر مجازات ازدواج  گرفته است مهريه بر شوهر واجب مىاگر خلوت انجام 

ْ َ�عۡ  َوَ� ﴿فرمايد:  زن حرام است. خداوند مىبعد از گذشت عدت با اين  وا ُن قۡ  زِ  �َِّ�حِ ٱ َدةَ َن
 ٰ َّ َجلَهن  بن ِكَ�ٰ لۡ ٱ لنغَ َ�بۡ  َح

َ
و تصميم به عقد ازدواج مگيريد تا آنكه مهلت « .]235: ة[البقر ﴾ۥأ
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 . »سر آمد خود رسد مقرر به
نكاح بدون اذن ولى: نكاح بدون ولى اين است كه شخص بدون اجازه ولى دختر،  -6

با وى ازدواج كند. اين نكاح بدليل فقدان و نقصان ركنى از اركان نكاح كه همان حظور 

 بََوَ�إ «فرمايد:  مى صاللّه  ولى است، باطل است. رسول
ّ
يَح الَال َُ  نَ

َ
ذن و نكاح بدون ا« »ال

نكاحى كه بدون رضايت ولى انجام گرفته است بايد خاتمه داده . »رضايت ولى معتبر نيست
شود. بعد از استبراء  شود و اگر تماس جنسى برقرار گرديده است مهريه براى زن ثابت مى

 تواند بار دوم با مطلقه ازدواج كند. شخص با رضايت ولى مى

ْ  َوَ� ﴿فرمايد:  ير اهل كتاب: خداوند مىنكاح كافره غ -7 وا ۡ ٱ تََِكحن ۡ�ِ ل ٰ من ٰ  ِت ََ َّ  َح
  روى اين. »اند، ازدواج نكنيد با زنان غير اهل كتاب تا ايمان نياورده« .]221: ة[البقر ﴾ِمنّ َنؤۡ 

تواند با زنى كه اهل كتاب نيست، خواه مجوسى، بت پرست يا  اصل مرد مسلمان نمى
 ايد:فرم ازدواج كند. خداوند مى كمونيست باشد،

مۡ  ِحّلٞ  هننّ  َ� ﴿ مۡ  َوَ�  لّهن نّ  َ�ِّلونَ  هن زنان كافر براى مردان مسلمان و «. ]10: الـممتحنة[ ﴾لَهن

 .»نيستند  مردان مسلمان براى زنان كافر حالل
 :برخى از احكام نكاح مسلمان با غير مسلمان

گردد.  ل مىگاه يكى از زن و شوهر كافر، مسلمان شود، نكاح ميان آن دو باطهر -1
گردد. و اگر  اگر ديگرى قبل از اتمام عدت مسلمان بشود، نكاح سابق به حالت اول برمى

بر اين فتوا  ءبعد از گذشت عدت مسلمان شود، تجديد عقد الزم است. اغلب علما
 اند.  داده

باشد، زيرا جدايى از  اگر قبل از زفاف، همسر مسلمان شود، مستحق مهريه نمى -2
برد  ده است و اگر شوهر قبل از زفاف، مسلمان شود، همسر نصف مهريه را مىناحيه او بو

رسد. حكم مرتد شدن هر كدام  و اگر همسر بعد از زفاف مسلمان شود مهر كامل به او مى
 از زوجين همان حكم مسلمان بودن را دارد.

هر كس بيش از چهار همسر دارد و مسلمان شود و همسران نيز همزمان با وى  -3
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اند، چهار تا از  سلمان شوند يا اينكه همسرانش اهل كتاب هستند، اگر چه مسلمان نشدهم
خطاب به شخصى كه  صآنان را انتخاب نموده و بقيه را طالق دهد. رسول اكرم

ي«مسلمان شده بود و نه تا همسر داشت فرمود:  ًِ َل ّظ
َ
َتظ َنَظُ ّ    يعنى چهار تا از « »�لظ

  اگر كسى مسلمان شود و دو خواهر را به عنوان(احمد و ترمذي). . »همسرانت را نگاه دار
سالم روا نكاح در اختيار دارد، يكى از آن دو را رها كند، زيرا جمع بين االختين در ا

ن ﴿فرمايد:  نيست. قرآن مى
َ
ْ َ�ۡ  َوأ وا  ٱ َ�ۡ�َ  َمعن

ن
از جمله محرمات يكى « .]23[النساء:  ﴾تَۡ�ِ خۡ ۡ�

خطاب به شخصى كه  صرسول اللّه. »همزمان در نكاح كسى باشند اين است كه دو خواهر

ّ�تُ ي َدِظَت «مسلمان شد و دو تا خواهر را در نكاح خود داشت فرمود: 
َ
ِظ َ الّ هر كدام « »ََ

 .»را كه مايل هستى طالق بده

  :نكاح محرمات -8
 (الف) محرمات ابدى: 
و مادر مادر و همچنان به محرمات نسبى: محرمات نسبى از اين قراراند: مادر  -1

باال... دختر، دختر دختر همچنان به پائين برود. و دختر پسر و همچنان به پائين... خواهر 
مطلقا، چه از پدر و مادر باشد، يا تنها پدرى باشد يا تنها مادرى. خواهرزادگان و دختران 

در و مادر، خواهر و پسران آنان هر چند كه پائين رود. عمه مطلقا يعنى خواهر پدر، از پ
ادگان مطلقا. خداوند پدر از مادر يا خواهر پدر از پدر و هم چنين خاله و برادرز

ّرَِمۡت ﴿فرمايد:  مى مۡ َعلَيۡ  حن ّمَ�ٰ  �ن
ن
مۡ أ مۡ  تن�ن ََاتن�ن ََ ٰ  َو َخَ�

َ
مۡ َوأ مۡ وََعّ�ٰ  تن�ن مۡ َ�ٰ َوَ�ٰ  تن�ن  تن�ن

ََاتن  ََ  ٱ َو
َ
ََاتن  خِ ۡ� ََ  ٱ َو

ن
] مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و  كاح[ن« .]23[النساء:  ﴾تِ خۡ ۡ�

 . »هايتان و دختران برادر و دختران خواهر بر شما حرام گرديده هايتان و خاله عمه

زن  -2پدر، زن  -1اند از:  ) محرمات سببى عبارتةمحرمات سببى: (مصاهر -2

ْ  َوَ� ﴿فرمايد:  گ، و همچنان به باال. خداوند مىپدربزر وا ٓ  نََ�حَ  َما تََِكحن مَءابَا  ّمِنَ  ؤن�ن
ٓ ٱ ا ََ ِ مادر همسر و مادر بزرگ  -3. »تان ازدواج نكنيد با منكوحه پدران« .]22[النساء:  ﴾ءِ لنّ
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ّمَ�ٰ ﴿فرمايد:  نان به باال. خداوند مىهمسر، و همچ
ن
ٓ  تن َوأ ا ََ ِ مۡ � َ�ٰ  �ِ�ن ََ من َو  ِ�  َِ ّ�ٰ ٱ �ِبن�ن

م وَِ�ن جن ٓ  ّمِن حن ا ََ ِ ّ من � ٰ ٱ �ِ�ن ْ  لّمۡ  فَِِن بِهِنّ  تنملۡ َدخَ  َِ ّ� وننوا ََاحَ  فََ�  بِِهنّ  تنمَدَخلۡ  تَ�ن  جن
مۡ َعلَيۡ  حرام است ازدواج با مادر همسرانتان و دختران همسرانتان، آن « .]23[النساء:  ﴾�ن

شان  ايد. اگر با مادران شان مجامعت كرده دخترانى كه تحت تكفل شما هستند و با مادران
ان تا همسر پسر و پسر پسر و همچن -4 .»ج با آنها مانعى نداردمجامعت نشده است، ازدوا

ٰ ﴿فرمايد:  پائين. خداوند مى ََ �ۡ  �ِلن وََح
َ
َ ٓ من ََا َِنَ ٱ �ِ�ن ۡص  ِمنۡ  َّ

َ
ٰ أ مۡ َ�  .]23[النساء:  ﴾بِ�ن

يعنى پسران حقيقى نه پسر ، »شما هستند  همسران پسرانتان همان پسرانى كه از پشت«
 وه پسر خوانده بالمانع است.خوانده، چون ازدواج با بي

محرمات رضاعى: كليه كسانى كه به لحاظ نسب حرام هستند، مانند، مادران،  -3
ها، به لحاظ رضاع و شير  ها و برادرزاده ها، خواهرزاده ها، خاله دختران، خواهران، عمه

َُ َني َبظ «فرمايد:  مى صشوند. رسول اكرم خوردن نيز حرام مى َِّضي ُم َنَ  �س ُِ ُم َنَ  َبظ ُِ

 ََ ََ  (متفق عليه).. »تمام محرمات نسبى، محرمات رضاعى نيز هستند« »�ََّ
تر از دو  شود، همان است كه در سن دو سالگى يا كم شيرى كه موجب حرمت مى

ُم «سالگى خورده باشد و دخول شير در شكم بچه به ثبوت رسد، آنحضرت فرمود:  ِّ َ
ُ
ال �

تَ  ُّ ظَم ََال �س ُةَ  ُّ ظَم ََ �س زيرا يك دفعه . »كند يك دفعه يا دو دفعه مكيدن حرمت را ثابت نمى« »ي
 رسد. مكيدن چيز بسيار اندكى است، با يك دفعه مكيدن شير به داخل شكم شيرخوار نمى

گيرد، لذا فرزندان شوهر زن  توجه: شوهر زن شيردهنده پدر طفل شيرخوار قرار مى
شوند.  ن و برادران شيرخورنده محسوب مىشيردهنده كه از همسرى ديگر هستند، خواهرا

هاى پدر در حق طفل شير خورنده حرام هستند.  ها و خاله و مادران پدر، خواهران و عمه
به همين ترتيب تمام فرزندان زن شير دهنده از هر شوهرى كه باشند، برادران و خواهران 

 لخطاب به حضرت عايشه صاللّه  شوند. رسول طفل شيرخوار محسوب مى

ةَ «فرمايد:  مى ََ َ � ََ َِتظ  ّظَض َظ  َ تُُه قَ
َ
 َِ َءنَتظ �زظ ََ  ََ ََ فَإَنُّه َ�مل َى َِ ُق

ظ
َب �َ

َ
  َِ فَالََح  

َ
ََ   َ َِ به « »�َظ



 595 باب پنجم: معامالت و ديگر مسائل اجتماعي

 

رادرش باشد بدليل اينكه همسر ب افلح، برادر ابى قعيس اجازه ورود بده زيرا افلح عمويت مى
يس پدر رضاعى و عس با اين حساب ابى قپ (متفق عليه).. »است (ابى قعيس) تو را شير داده

باشد. در حديث عمو بودن از طريق  مى لبرادرش افلح عموى رضاعى حضرت عايشه
شير خوردن ثابت شده است. اين پيوند به تمام خويشاوندان زن شير دهنده و شوهرش 

 كند. سرايت مى
واهران وى شوند، براى برادران و خ آنهائى كه براى خود طفل شيرخوار حرام مى -1

 شوند. حرام نمى
بنابراين براى شخص جايز است كه با مادر رضاعى برادرش يا با مادر، مادر برادر  -2

 رضاعى يا با خواهر رضاعى برادرش ازدواج كند.
آيا همسر پسر رضاعى مانند همسر پسر نسبى و حقيقى است و ازدواج با وى  -3

دانند. و كسانى  د حقيقى و نسبى حرام مىاو را مانند همسر فرزن ءحرام است؟ جهور علما
كنند كه همسر  دانند، چنين استدالل مى كه ازدواج با همسر پسر رضاعى را حالل مى

فرزند نسبى و حقيقى بدليل مصاهرت حرام است و رضاع (شير خوردن) فقط محرمات 
اع گرداند. يعنى كسانى كه به لحاظ نسبى حرام هستند از طريق رض نسبى را حرام مى

 اند. شوند. نه كسانى كه از طريق مصاهرت حرام شده حرام مى
مالعنه: شخصى كه همسرش بوسيله لعان از وى جدا شده است، براى هميشه بر  -4 

ََ «فرمايد:  اللّه مى  گردد. رسول وى حرام مى  َ�ظتََمِي
َ
قَي ال ِّ َِ ََ الَذ� َق َِعََي ظُمتَ زن و « »�س

طا با تفاوت (ابو داوود و مؤ .»شوند گز با هم جمع نمىشوهرى كه با هم لعان كردند، هر
 شوند). كند و بعد از يكديگر جدا مى (شوهر، همسر خود را متهم به زنا مى ).الفاظ

 قت: ب) محرمات مؤ
قت است، نكاح با وى تا زمانى كه خواهرش در نكاح خواهر همسر، محرم مؤ -1

 يد:فرما است جايز نيست. خداوند در بيان محرمات مى

ن﴿
َ
ْ َ�ۡ  َوأ وا  ٱ َ�ۡ�َ  َمعن

ن
 . »اينكه دو خواهر در نكاح جمع كرده شوند«. ]23[النساء:  ﴾َتۡ�ِ خۡ ۡ�
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عمه و خاله همسر. ازدواج با عمه و خاله همسر روا نيست مگر زمانى كه  -2
مروى  هريره برادرزاده يا خواهرزاده مطلقه شود يا فوت كند و عدت بگذارد. از ابى

َّ     َّمول َ�َ� «است.  � َظ َليَاَ ي
َ
َ َ�ّمَت ي   ََ ُة 

َ
ِظ  ظَم َظ ُقَظَكَح �س

َ
 رسول«(متفق عليه).  » 

اش در نكاح جمع كرده شوند. يعنى به  منع كرده است از اين كه يك زن با عمه يا خاله صاللّه 
 . »يك وقت در نكاح يك شخص باشند

با منكوحه ديگران روا نيست تا زنى كه در قيد نكاح يك مسلمان است. ازدواج  -3
فرمايد:  او منتفى نشده باشد. خداوند در بيان محرمات، مى مطلقه يا بيوه نشده و عدت

ۡ ٱوَ ۞﴿ ٓ ٱ ِمنَ  تن َصَ�ٰ منحۡ ل ا ََ ِ هاى متأهل كه در نكاح ديگران  يعنى خانم« .]24[النساء:  ﴾ءِ لّن
 .»هستند
مام نشده ازدواج و حتى زنى كه در عدت طالق يا وفات است. مادام كه عدتش ت -4

خواستگارى از او جايز نيست. البته صحبت نكاح بصورت كنايه و گوشزد مانعى ندارد. 
مثال خواستگار خطاب به معتده بگويد: تو واقعا زن خوبى هستى، اخالق و رفتار تو مورد 

در خداوند  خواهد ازدواج كند با زنى مانند تو ازدواج كند و ... پسند است، اگر كسى مى

وهننّ  ّ�  ِ�نَوَ�ٰ ﴿فرمايد:  اين باره مى ا تنَواِعدن ن ِِّ�ٓ  ِ�ّ
َ
ْ  أ نوا ول وفٗ ّمعۡ  ٗ� قَوۡ  َ�قن ۚ رن ْ َ�عۡ  َوَ�  ا وا ُن  زِ

قۡ  ٰ  �َِّ�حِ ٱ َدةَ َن َّ َجلَهن  بن ِكَ�ٰ لۡ ٱ لنغَ َ�بۡ  َح
َ
(در حالت   بصورت پنهانى با آنان« .]235: ة[البقر ﴾ۥۚ أ

ه گفتن سخن نيكو مانعى ندارد. و تا عده منتفى نشده، تصميم نكاح عده) وعده نكاح نكنيد، البت
 .»با آنان نگيريد

مطلقه ثالث: براى شوهر ازدواج مجدد با زنى كه او را سه طالق داده حرام است.  -5
البته اگر با شوهر دوم ازدواج كند و شوهر دوم بعد از دخول او را طالق دهد يا فوت 

ِّل  فََ� ﴿فرمايد:  شود. خداوند مى حالل مىهر اول كند و عدت بگذرد، براى شو  ِمنۢ  ۥَ�ن  َُ
ٰ  دن َ�عۡ  َّ حالل   بعد از طالق ثالث) براى (شوهر اول)«( .]230: ة[البقر ﴾هن َ�ۡ�َ  ًجاَزوۡ  تََِكحَ  َح

 .»نيست مادام كه با شوهرى ديگر ازدواج نكرده است
ه باشد، ازدواج با وى حرام است، اش به ثبوت نرسيد زانيه، تا توبه نكرده و توبه -6
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فرمايد:  ازدواج كرد. خداوند مى توان با وى بعد از متيقن شدن توبه و انقضاء عدت، مى

ٓ  َ�  لّزاََِيةن ٱوَ ﴿ َها وۡ  َزانٍ  ِِّ�  َََِكحن
َ
ۡ�ِ  أ ّرِمَ  ٞكۚ ُن ٰ  وَحن ۡ ٱ َ�َ  لَِك َ� ؤۡ ل با زنى كه « .]3[النور:  ﴾ِمَِ�َ من

گر مرد زانى يا مشرك. نكاح با زن و مرد زناكار براى مؤمنان حرام زانيه است، نكاح نكند م

الُوُد َال َ�َظَكُح الَّال َن ظالَهُ «فرمايد:  مى صاللّه  رسول .»است ِظ ظَم احمد و ابوداود ( »�سّز�َ  �س
شخصى كه مرتكب زنا شده و تازيانه خورده است، ازدواج نكند « ).رجال سندش ثقه هستند

 .»نند خود او استمگر با زنى كه ما

 : بحث طالق: ماده دوم
تعريف طالق: طالق بمعنى گسستن پيوند نكاح بوسيله الفاظ صريح، مانند: تو  -1
 م با نيت طالق، مانند: برو به خانه پدر و مادرت. ق هستى يا بوسيله الفاظ كنايه توأطال

ست. باح شده احكم طالق: طالق بمنظور جلوگيرى از ضرر طرفين يا يكى م -2

ّرتَاِن�  قن لّطَ�ٰ ٱ﴿فرمايد:  خداوند مى َُ  ُۡ ِ ۢ فَِ اكن وٍف بَِمعۡ  ََ وۡ  رن
َ
ۢ �َۡ�ِ  أ  .]229: ة[البقر ﴾نٖ َ�ٰ �ِِِحۡ  �حن

طالق (رجعى) دو مرتبه است و بعد از آن يا بخوبى (بدون قصد ضرر) با هم زندگى كنند يا «

ٰ ﴿فرمايد:  و مى. »اينكه به خوبى از هم جدا شوند ّ�َهاََ
َ
ّ ٱ � ِِ ٓ ٱ تنمن َطّلقۡ  َِِذا �ّ ا ََ ِ وهننّ  ءَ لّن  َ�َطّلِقن

حۡ  لِعِّدتِِهنّ 
َ
ْ َوأ وا اى پيامبر، چون بخواهيد زنان را طالق دهيد، آنان را از « .]1[الطالق:  ﴾عِّدةَ لۡ ٱ صن

 .»هنگامى كه عده آنان آغاز تواند شد طالق دهيد و عده را بشماريد
شود، طالق دادن واجب  ون طالق برطرف نمىاگر ضررى كه متوجه زوجين است، بد

گردد، همانطور كه اگر طالق منجر به ضرر زوجين يا يكى از آنان بشود، حرام است.  مى
خطاب به  صدليل واجب شدن طالق در صورت اول، روايتى است كه رسول اكرم

َ ي«شخصى كه از بدزبانى و بدرفتارى همسرش شاكى بود، فرمود:  الّقظ ق او را طال« »ََ

است كه  صاللّه  دليل حرام بودن طالق در صورت دوم، حديث رسول (ابوداود).. »بده

َّةَ «فرمايد:  مى َ
ظ
َُة �ْ ََ �َّ �ٌم َعالَ،ظ ي  َِ ِ  َد

ظ
َ بَأ

ِظ ََ  َِ  
ََ َِ َظَجَ ي �َّط ََتظ َز

َ
ة  َمأ

َ
 َِ ّ�َمي �زظ

َ
َ« 

از شوهر خويش هر زنى كه بدون عذر و مشكل شرعى خواستار طالق «). صحاب السننأ(
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 .»گردد شود، بهشت بر وى حرام مى
 :اركان طالق -3
اختيار طالق بدست شوهر مكلف است. بنابراين غير شوهر  -1طالق سه ركن دارد:  

ََ «فرمايد:  اللّه مى حق طالق را ندارد. رسول ي َّ َِ بَيس َل
َ
َُ سََم ظ   َِ ابن ماجه و ( »الَّ�َمي �َّط

حق طالق دادن با « ).شود ليل كثرت طرق بدان عمل مىدار قطنى. معلول است ولى بد

مسلم است كه جز شوهر كسى ديگر حق گرفتن . »گيرد كسى است كه ساق پاى زن را مى
 پاى زن را ندارد. هم چنين طالق شوهر، غيرعاقل، نابالغ، و مجبور معتبر نيست. رسول

َّ «فرمايد:  اللّه مى  ُ  َعَ  �
َِ َقالَُ  َ� ظ َُ

ظ
فََ  �َ َََعَ  ُّ َّ َبظتََالَ   ّ َد َّ

ُّ َََعَ  �س ََ،ظَقَه  َظ َ � َّ يَََ  َد
َقَل  ِظ �َ َّ ََ َد َُو ِظ َم

ظ (در مباحث گذشته ترجمه شده است) و  (احمد و حاكم). »�س

َُِمو� َعالَ،ظهَ «فرمايد:  مى
تُكظ َني �مظ ََ  َُ ،ي َظ ََّ�ََ  

ُ
ََطأ

ظ
ِ� ََ ّن

ُ
فََ  َ� ظ    امت من در صورت خطا،« »ُّ

 (طبراني).. »فراموشى و در امورى كه مجبور به انجام آنها شود، پاسخگو نيست
وجود زوجه كه در قيد نكاح شوهر باشد: يعنى نكاح برجاى خود باشد، يا  -2

بصورت معتده طالق رجعى يا معتده طالق باين با بينونه صغرى باشد، بنابراين طالق 
كه بائن به طالق ثالثه يا فسخ يا به  زنى كه منكوحه شخص طالق دهنده نيست يا زنى

شود. چون در تمام اين موارد، طالق در محل خود  طالق قبل از دخول است، واقع نمى
در اين  صاللّه  است. رسول انجام دادهنبوده است. لذا طالق دهنده عمل لغوى را 

 عَ «فرمايد:  خصوص مى
َ
ال ََ  َ َُ َال  َ�مظ

َ
َّ َالبظَ  نَدَم َي،َمي ال ِظ  نَ

َ
ََ ال َِ ََ  

َ
ال ََ  َ َُ َال  َ�مظ

َ
ُ َي،َمي ال

َ
َ َِ تظ

 َُ َال  َ�مظ
َ
ُ َي،َمي ال

َ
نيست و آزاد   و نذر در چيزى كه انسان ناذر مالك آن«(ترمذي وحسنه).  »َ

كردن غالم و كنيزى كه در ملك نيست و طالق دادن زنى كه در ملك نكاح شوهر نيست، 
 .»اعتبارى ندارد

ح يا كنايه دال بر طالق باشد. بنابراين نيت طالق اى كه بصورت صري لفظ و كلمه -3
بدون تلفظ زن طالق  كنايه اعتبارى ندارد و با نيت محضبدون تلفظ كلمه صريح يا 

َ ي َني سَ ظ «شود. در حديث آمده است:  نمى ََ ُِ �ظ
َ
َُتظ بََه   َّ ََ َ�ّمي َد ّن

ُ
َز َ ََ َي

َ
 ت

َ
يل َِ َ َق َّ � َّ الَ
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َ
ُّمو� بََه   َِ َمالُو�َ�تَ ِظ خداوند از قصد و نيت امت من درگذر كرده است، مادام «(متفق عليه).  »َظ َ�

 .»كه بدان تلفظ ننموده يا آن را عملى نساخته است

  :اقسام طالق -4
طالق سنت: طالق سنت اين است كه همسر در طهرى كه در آن آميزش جنسى  -1

برطرف كردن ضررى كه متوجه  انجام نگرفته، طالق داده شود. هر گاه مسلمان بمنظور
كند، منتظر بماند تا همسر  يكى از زوجين است و تنها راه آن طالق است، قصد طالق مى

دوران قاعدگى را پشت سر گذاشته پاك شود و وقتى پاك شد، بدون مجامعت يك طالق 

ٌِ «دهد و بگويد:  ََ ي ََ  ََ ٰ ﴿فرمايد:  خداوند مى، »تو طالق هستى« »الَنّ ّ�َهاََ
َ
ّ ٱ � ِِ  تنمن َطلّقۡ  َِِذا �ّ

ٓ ٱ ا ََ ِ وهننّ  ءَ لنّ دهيد، (در  گاه همسران را طالق مىاى پيامبر، هر« .]1[الطالق:  ﴾لِعِّدتِِهنّ  َ�َطّلِقن
 .»طهر) براى تكميل عدتشان، طالق دهيد

طالق بدعت: طالق بدعت اين است كه زن در حال حيض، نفاس يا در طهرى كه  -2
م گرفته است، طالق داده شود يا اينكه سه طالق در يك طهر يا در آن عمل جنسى انجا

سه طالق در آن واحد، مانند اينكه بگويد: طالق است، طالق است، طالق است، داده 
كه همسرش را در حالت حيض طالق داده بود،  بشود. حضرت عبدللّه بن عمر

ُُّ  «درباره او، فرمود:  صرسول اكرم َ ي  ِظ َ�َج ُِ ِظُ  فَالظ ُُّ  ُز  َُ ، َ
َ
�  ُُّ  َِ  ُ َّ َقطظ َ ي َد كظ ََ ُمظ

ظ
ل

 َّ َظ َ�َم
َ
ىظَل   َْ  َِ الّ ََ َظ َديَ   َِ ََ  

ََ َ ََ َذس ِظ َِ  ََ ََ زظ
َ
َظ َديَ    ّ  الَ

ُُ  َِ  ُ او را امر كن كه رجوع « »َقطظ
نموده و انتظار كند تا پاك شود و دوباره حيض بيايد و دوباره پاك شود، و بعد اگر مايل باشد با 

و بعد  »زندگى كند طالق ندهد و اگر مايل به طالق باشد قبل از عمل جنسى طالق دهدوى 

ي ُ «فرمود:  ََ َِ سََ ي �ََّ َظ ُقَطالّ
َ
ُ ُمىظَكينَُه   َّ � َِ َز

َ
  ََ

ُة �َّ َّ َِ
ظ
َ� ََ اين است (طهرى كه در « »فََتالظ

ن براى آن طالق داده كه خداوند امر كرده تا زنا  آن آميزش جنسى صورت نگرفته باشد) عدتى

للّه ا  شخصى كه همسرش را سه طالق با يك كلمه داده بود، رسول (مسلم). .»شوند

ح«درباره او فرمود:  ُ� ظ َِ  ُ
َظ َ  َ َِ�ظ ََ نَي   َّ تَيَا � َُ َُ بَ

َِ ضُالظ
َ
شود و  با قرآن خدا بازى مىآيا « » 

 اده خشمگين شد.الع بر اين شخص فوق صاللّه  رسول »ميان شما زنده هستم؟من در
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شود و موجب تفريق ميان  مانند طالق سنت واقع مى ءطالق بدعت نزد جمهور علما
 گردد.  زن و شوهر مى

طالق بائن: طالق بائن آن است كه طالق دهنده بعد از آن حق رجوع ندارد. پس  -3
مانند بالفاصله بعد از طالق بائن، طالق دهنده، در رابطه با ازدواج مجدد با طالق شونده 
تواند  ساير خواستگاران است. مطلقه بائنه در صورت رضايت با نكاح و مهريه جديد مى

ق با وى ازدواج كند و در صورت عدم رضايت مى تواند پيشنهاد نكاح او را رد كند. طال
 شود. بائن در پنج صورت واقع مى

لقه الف) بعد از طالق رجعى، رجوع نكند تا عدت منقضى شود، با گذشت عدت مط
 شود.  رجعيه مطلقه بائن مى

 ب) طالق در برابر مال و بصورت خلع باشد. 
 دانند داده شود. ج) طالق توسط داورانى كه جدائى را به نفع زوجين مى

فاصله بعد از د) طالق قبل از دخول باشد، مطلقه قبل از دخول عدت ندارد، لذا بال
 شود. طالق بائنه مى

نى سه طالق در يك كلمه يا جداگانه در يك مجلس يا ) اينكه طالق قطعى باشد، يعه
يابد  طالق سوم، بعد از دو طالق داده شود. در اين هر سه صورت جدائى كبرى تحقق مى

 شود. و زن مطلقه تا ازدواج دوم نكند، حالل نمى
طالق رجعى: طالق رجعى آن است كه بعد از وقوع آن، شوهر بدون رضايت  -4

نّ ﴿فرمايد:  وع كند. زيرا خداوند مىتواند رج ارد و مىهمسر مطلقه، حق رجوع د وَ�نهن َنعن  َو
َحقّ 

َ
ٰ  ِ�  بَِرّدِهِنّ  أ ادنوٓ  ِِنۡ  لَِك َ� ََ

َ
ْ أ شوهرانشان اگر قصد اصالح را « .]228: ة[البقر ﴾احٗ َ�ٰ ِِۡص  ا

كه  بخطاب به ابن عمر صرسول خدا. »دارند، حق تقدم در ايام عدت با آنهاست

َ ي«ده بود، فرمود: همسرش را طالق دا ِظ رجعى در   طالق(مسلم). . »رجوع كن« »َّ�َج
تواند رجعى  تر از سه طالق باشد، يعنى يك طالق يا دو طالق مى صورتى است كه كم

باشد، به شرط اينكه مطلقه مدخول بها باشد، يعنى شوهر با وى جماع كرده باشد و طالق 
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يا طالق در عوض مال است، بائن در عوض مال نباشد. اگر مطلقه غير مدخول بها 
گردد. مطلقه در طالق رجعى، در ارتباط با نفقه، سكنى و غيره حكم همسر  محسوب مى

شود يعنى از  را دارد، البته تا زمانى كه در ايام عدت باشد، و پس از انقضاء عدت، بائن مى
بان شود. شوهر مطلقه رجعى هر گاه قصد رجوع كند، كافى است با ز شوهر جدا مى

ا«بگويد:  تُهَ عْ شود. البته دو نفر عادل را گواه قرار  رجوعش ثابت مى »رجوع كردم« »راجَ

 دادن در امر رجعت سنت است.
طالق صريح: طالق صريح آن است كه طالق دهنده در آن نياز به نيت طالق  -5

القٌ «ظ صريح است، مانند اينكه بگويد: ندارد بلكه لف ةٌ «و أ »أنتِ طَ قَ لَّ طَ تُكِ «و أ »مُ قْ لَّ و  »طَ

 امثال آن.
طالق كنايه: طالق كنايه آن است كه طالق دهنده در آن نياز به نيت طالق دارد،  -6

ى «زيرا لفظ بطور شفاف و صريح بر طالق داللت ندارد. مانند اينكه شوهر بگويد:  قِ ِ اَحلْ

لِكِ  هْ ارِ «ات بپيوند. او  به خانواده »بِأَ نَ الدَّ ى مِ جِ رُ الَ «بيرون شو. او  از خانه »اخْ

نَى يْ مِ لِّ كَ با من صحبت نكن. و امثال اين كلمات كه طالق و معنى آن در آنها ذكر نشده  »تُ

شود مگر وقتى كه اين كلمات توام با  باشد. با بكار بردن چنين كلماتى طالق واقع نمى

لِكِ «با بكار بردن كلمه  صاللّه  نيت طالق باشند. رسول هْ ى بِأَ قِ ِ حلْ از همسران  يكى »اَ

م با نيت طالق بوده است، و بدون ترديد، گفتن اين كلمه توأ خود را طالق داده است
تو را امر كرده تا از  صاللّه  چون زمانى كه به كعب بن مالك گفته شد كه رسول

همسرت جدا شوى، گفت: آيا طالقش بدهم؟ گفتند، خير، منظور طالق نيست، منظور 
رى كنى و نزديك او نروى، آنگاه كعب بن مالك خطاب به اين است كه از وى كناره گي

لِكِ «همسرش گفت:  هْ ى بِأَ قِ ِ نيز نزد فاميلش رفت. ولى اين  به فاميلت بپيوند. او »اَحلْ

له طالقى در حق او بحساب نيامد. اين بود حكم كنايه پنهان اما كنايه ظاهر و آشكار، مسأ

ةٌ «مانند  لِيَّ َِّجيلَ «تو تنها هستى يا  »أنْتِ خَ َ سَال الّ�ظ َ
َ
تو جدائى و براى مردان  » نظَت بيٌََ  �



 روش زندگي مسلمان  602

 

 شود. حالل هستى، نيازى به نيت طالق ندارد بلكه با تلفظ محض طالق واقع مى
شود،  طالق منجز و معلق: طالق منجز آن است كه زوجه و همسر فورا طالق مى -7

الِقٌ «مانند اينكه بگويد:  شود، اما طالق  الق واقع مىتو طالق هستى، فورا ط »أنْتِ طَ

معلق آن است كه وقوع آن مشروط به انجام دادن يا انجام گرفتن كارى باشد، يا معلق به 
شود مگر بعد از تحقق شرط. شرط  عدم انجام و ترك كارى شود. طالق معلق واقع نمى

نظ «گويد:  خواه ثبوتى باشد يا سلبى، مثال مى
َ
َل فَأ َ

َظ ظَم َت َنَ  �س َِجظ َظ َل ٌِ ال ََ ي ََ منزل اگر از  »َت 

ٌِ «بيرون رفتى پس تو طالق هستى. يا  ََ ي ََ نظَت 
َ
ّت بََظتًي فَأ

َ
ُ ََ َظ  اگر دخترى زائيدى تو  »الَ

شود مگر زمانى كه از منزل بيرون رود يا دخترى  در اينجا طالق واقع نمى طالق هستى.
 بزايد.
ه همسرش طالق تخيير و تمليك: طالق تخيير آن است كه شوهر خطاب ب -8

ََقيَ  َنَع «گويد:  مى
ظ
ََ �ي

َ
  ََ

قَ َّ ي َِ َِ ُن  ََ تُ ظ ِّ َظ َل
َ
تَيَّى   مانى  خودت اختيار كن، با من مى »�لظ

 صاللّه  شود. رسول شوى؟ بعد از آن اگر همسر طالق را اختيار كند، طالق مى يا جدا مى
اختيار كردند و را  صهمسران خود را اختيار داده بود، آنان عدم جدائى رسول اللّه

 فرمايد: ه نشدند. خداوند مىمطلق

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
ّ ٱ � ِِ زۡ  قنل �ّ

َ
ََاتَِك  ِجَك َ�ٰ ّ�ِ ََ ٓ  َو ا ََ ِ ۡ ٱ ءِ َو� ؤۡ ل ٰ  بِيبِِهّنۚ َجَ�ٰ  ِمن ِهنّ َعلَيۡ  َِ�َ َندۡ  ِمَِ�َ من  لَِك َ�

دۡ 
َ
ن َ�ٰ أ

َ
عۡ  أ ن ٱ َوَ�نَ  َنۗ َذ�ۡ َنؤۡ  فََ�  نَ َر�ۡ �ن َّ  َٗ و اى پيامبر، به زنانت « .]59[األحزاب:  ﴾٥ اَِّحيمٗ  �َ�فن

و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسريهايشان را بر خود فرو پوشند. اين نزديكتر است و به آنكه 
اما تمليك اين است كه شوهر  .»شناخته شوند، و آزار نبينند. و خداوند آمرزنده مهربان است

تو در اختيار تو است. وقتى شوهر اين معامله خود هستى. و معامله  گويد: تو مالك مى

ِقٌ «كلمات را به همسر بگويد، و همسر در جواب گويد:  ال ا طَ يك طالق رجعى واقع  »أنَ

 شود. مى
طالق به وكالت و كتابت: هر گاه شوهر كسى را براى طالق همسرش وكيل كند و  -9

اعالم دارد، و آن  اى براى همسرش نوشته و مطلقه بودنش را در آن نمايندگى دهد يا نامه
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له اتفاق دارند. زيرا وكاله شود. همه علماء در اين مسأ اقع مىنامه را امضاء كند، طالق و
در حقوق جايز است و كتابت و نوشتن، موقعى كه نطق ممكن نباشد، قائم مقام نطق 

 است، مثال در صورتى كه مخاطب غايب است يا متكلم گنگ است.

ّ «گويد:  لتحريم، اين است كه شوهر به همسر مىطالق بالتحريم: طالق با -10 َ ََ  نظَت 
 َ َن�ظ َِ

ظ َظ �َ
َ
�ٌم   َِ شود و اگر نيت ظهار كند،  اگر نيت طالق كند، طالقى محسوب مى »َد

گردد. و اگر نيت طالق و  شود، و در آن صورت كفاره ظهار واجب مى ظهار محسوب مى

�َ «ثال بگويد: ظهار نداشته باشد يا اينكه نيت سوگند كند، م َِ الظَت َك َِ َظ َي �ٌم الَ َِ ّ َد َ ََ نظَت 
َ
 

الَتظ  َِ َِ در اين هر . »تو اگر فالن كار را كردى، بر من حرام هستى و او آن كار را انجام داد« »َي

تَُه «گويد:  مى سه صورت كفاره يمين است. حضرت ابن عباس
َ
 َِ ُِّجُل �زظ َم �س ِّ الَذ� َد

 ُِ ِّ َُ ٌ ضُ هرگاه كسى همسرش را بر خود حرام كند، اين سوگندى است بايد « »َميفََ�َ ضََم�ظ

َُّموَل «و بعد فرمود: . »كفاره آن را بپردازد  َِ ُُ ظ 
ََ ََ  َّ �  ٌََة ََ َوٌة َد مظ

ُ
 (متفق عليه). » 

ماريه را بر خود حرام كرد اما ماريه حرام نشد و  صاللّه  اشاره است به اينكه رسول
 كردن يك غالم كفاره داد.  اللّه با آزاد رسول
طالق حرام: طالق حرام اين است كه سه طالق را در يك يا در سه كلمه و در  -11

ًُي«يك مجلس واقع كند، مثال بگويد:  َِ َُ ٌِ ََ َ «يا بگويد:  » نظَت َي ٌِ ََ َ  نظَت َي ٌِ ََ  نظَت َي
 ٌِ ََ ي ََ خطاب به  صماين گونه طالق دادن باتفاق علماء حرام است. رسول اكر » نظَت 

َ «شخصى كه سه طالق در يك كلمه داده بود، فرمود:  َِ�ظ ََ نَي   َّ تَيَا � َُ َُ بَ َِ ضُالظ
َ
 

ح ُ� ظ َِ  ُ
َظ  »شود و حال آنكه من در ميان شما هستم؟ آيا با كتاب خدا بازى و مسخره مى« » َ

 شخصى بلند شد و گفت: اى پيام آور خدا اجازه بده تا او را بكشم.
طالق از ديدگاه جمهور علماء و ائمه اربعه اين است كه هر سه طالق  حكم اين گونه

شوند. يعنى در يك كلمه يا در سه مجلس سه طالق داده شود، زن به سه طالق  واقع مى
شود، اما برخى  شود و تا با شوهر دوم ازدواج نكند براى شوهر اول حالل نمى مطلقه مى
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ها به يك طالق باين  دانند. بعضى ن را يك طالق مى(مانند ابن تيميه و ابن قيم) آ ءاز علما
مبتنى بر اختالف ادله و  ءاند. اختالف ديدگاه علما و برخى يك طالق رجعى فتوا داده

 اختالف برداشت از نصوص است.
له فوق شايسته است كه حالت طالق دهنده مورد با توجه به اختالف اهل علم در مسأ

فقط تخويف و ترساندن است يا  »أنت طالق ثالثا«از  توجه قرار گيرد. اگر قصد و نيتش

اينكه منظورش سوگند و تعليق است و طالقش را معلق به انجام عملى نموده است، مانند 

الَتظ «گويد  اينكه مى َِ َِ َظ فِالت كِ�َ َي تو اگر فالن عمل را انجام دادى  » نظَت َيَِ ُُِ ال
و غضب شديد است يا با گفتن اين  به سه طالق، طالق هستى. يا اينكه در حالت خشم

كلمات نيت طالق دائم را ندارد، در تمام اين شرايط و اوضاع يك طالق باين بحساب 

فرقت و جدائى بطور مداوم و براى هميشه  »أنت طالق ثالثا«آورده شود. و اگر نيتش از 

رده سه طالق بحساب آو »أنت طالق ثالثاً «بوده و قصد رجوع را نداشته است، آنگاه 

شود و تا ازدواج دوم صورت نگيرد، براى شوهر اول حالل  شود و همسر مطلقه مى
 رسد.  شود. اين براى تطبيق ميان ادله ضرورى بنظر مى نمى

توجه: اهل علم اتفاق نظر دارند كه اگر مطلقه ثالث بعد از نكاح دوم به هر دليلى كه 
اج كند، شوهر از سر نو مالك سه به شوهر اول برگردد، يعنى با وى براى بار دوم ازدو

طالق است البته زنى كه يك يا دو طالق داده است و بعد از ازدواج دوم به شوهر اول 
شود (يعنى اگر قبال يك طالق داده  گردد، شوهر مالك همان طالقهاى باقيمانده مى برمى

يا  اكنون مالك دو طالق است و اگر قبال دو طالق داده اكنون مالك يك طالق است)
اينكه مانند شوهر مطلقه ثالث، مالك سه طالق مستقل است؟ در اين باره اختالف نظر 

فرمايد: نكاح بعدى فقط مطلقه ثالث را، با سه طالق به شوهر  وجود دارد. امام مالك مى
: اگر نكاح بعدى فرمايند مى »و در يك قولى امام احمد«گرداند. امام ابوحنيفه  اول برمى

گرداند، مطلقه مادون ثالث، را بطريق اولى  با سه طالق به شوهر اول برمىمطلقه ثالث را 
نيز  بو بهتر بايد با سه طالق به شوهر اول برگرداند. حضرت ابن عباس و ابن عمر
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ِ«اند.  بر اين فتوى را داده نْدَ اهللاّ ابُ عِ وَ الصَّ جمهور صحابه، تابعين و ائمه بر اين باورند  »وَ

ت، فقط مالك دو طالق است، اگر طالق دوم را گفت، همسرش كه شوهر اگر غالم اس
شود تا ازدواج دوم صورت نگرفته برايش حالل  بطور كلى و براى هميشه از وى جدا مى

 شود. نمى

 : بحث خلع:  ماده سوم
پسندد بوسيله  تعريف خلع: خلع عبارت است از اينكه زنى كه شوهرش را نمى -1

كند. يعنى مبلغى پول به شوهر  ز قيد نكاح آزاد مىپرداخت مال به شوهرش خود را ا
 دهد تا شوهر او را جدا كند. مى

حكم خلع: اگر شرايط خلع تحقق پيدا كند، خلع جايز است. زن ثابت بن قيس كه  -2
در ديانت و اخالق او عيبى  صاللّه  گفت: يا رسول از شوهر خود شاكى بود و مى

باو  صاللّه  مسلمانى كفران نعمت كنم. رسول بينم لكن دوست ندارم كه در حالت نمى

َقتَهُ «فرمود:  �ظ ََ َ  َعالَ،ظَه َد ُِّد�ظ تُ
َ
است، باو  را كه به تو داده آيا شوهرت تو را رها كند باغى«؟ » 

خطاب به شوهرش، ثابت بن قيس  صاللّه  زن گفت: آرى، آنگاه رسول »دهى؟ پس مى

الّقظ «فرمود:  ََ ََ َقَة  �ظ ََ َ
ظ
َال،ظَقةً �َقظَىَل �ُ باغ را قبول كن و در عوض يك طالق به همسرت « »ي َقطظ

 ).بخارى و نسائى(. »بده
 شرايط خلع: -4

كراهيت و ناپسنديدگى از ناحيه همسر باشد. اگر كراهيت و ناراضگى از طرف  -1
تواند چيزى از همسر بگيرد. او بايد صبر كند و اگر احتمال ضرر  شوهر است، شوهر نمى

 يافت مال او را طالق دهد.وجود دارد، بدون در
همسر حق تقاضاى خلع را ندارد مگر زمانى كه كراهيت و ناراضگى به حدى  -2

برسد كه ادامه نكاح منجر به عدم رعايت حدود اللّه شود، چه در حق همسر يا در حق 
 شوهر.
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شوهر قصد آزار و اذيت همسر را نكند تا خواسته باشد با ضرر رساندن به  -3
د، احيانا اگر بدين منظور اذيتش كند، گرفتن هر گونه معاوضه همسرش با وى خلع كن

برايش حرام است و او با چنين قصد و اراده عاصى و گناه كار است. خلع، يك طالق 
شود  شود. شوهر بعد از آن حق مراجعت ندارد. فقط با تجديد عقد مى باين محسوب مى

 دوباره زن و شوهر شوند. 
 احكام خلع: -4
است،  كه به عنوان مهريه به همسرش دادهشوهر بيش از آنچه  مستحب است كه -1

پس نگيرد. زيرا ثابت بن قيس در جريان خلع با همسرش تنها همان باغ را پس گرفت كه 
 . صبه عنوان مهريه باو داده بود. و آن هم بدستور رسول اكرم

صورت گرفته است، يك حيض عده او  »خلع«خلع اگر بوسيله صيغه و لفظ  -2
شود، مانند مستبرئه (كنيز خريده شده) او نيز براى مشخص شدن، كه آيا از  مى محسوب

 »طالق«يض عده دارد. و اگر خلع با واژه مالك قبلى حامله است يا خير، فقط يك ح
 اش سه حيض است. ن باوراند كه عدهصورت گرفته، جمهور بر اي

 بعد از خلع شوهر حق رجوع به همسرش را ندارد. -3
به وكالت از دختر نابالغ خود معامله خلع را انجام دهد، مشروط بر  تواند پدر مى -4

 اينكه عدم فرقت موجب ضرر و زيان شود.

 : بحث ايالء: ماده چهارم
كند مبنى  تعريف ايالء: ايالء عبارت است از اينكه شوهر بنام خدا سوگند ياد مى -1

 .بر اينكه به مدت بيش از چهار ماه با همسرش آميزش جنسى نكند
سر جايز است. حكم ايالء: ايالء به مدت كمتر از چارماه بمنظور تنبيه و تاديب هم -2

َِنَ ﴿فرمايد:  خداوند مى َّ ِ نونَ َنؤۡ  لّ ٓ  ِمن ل ا ََ ِ ّ ُن  �ِِهمۡ � َّ َۡ  تََر
َ
شۡ  َََعةِ أ

َ
رٖ� أ ٓ  فَِِن هن َ ٱ فَِِنّ  ءنوفَا وَٞ  َّ  َ�فن

كنند، به مدت چهار ماه انتظار  خود ايالء مى آنانى كه با همسران« .]226: ة[البقر ﴾٢ َِّحيمٞ 
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 صو رسول اكرم. »كنند، اگر (در مدت چهار) رجوع كردند، خداوند بخشنده و مهربان است
به مدت يك ماه تمام، با همسران خود ايالء كرده است. اگر منظور از ايالء فقط ضرر 

 «فرمايد:  مى صاللّه  رساندن به همسر باشد نه تاديب، آنگاه ايالء حرام است. رسول
َ
ال

 َّ �  َاَ
َ
ََ ال  َّ  ).احمد و ابن ماجه( »َاَ

 الء:احكام اي -3
اگر مدت ايالء (چهار ماه) به پايان رسيد و شوهر مجامعت نكرد، و همسر، نزد  -1

يا طالق دهد. خداوند قاضى شاكى شد، شوهر دو راه در پيش دارد: رجوع كند 

ٓ  فَِِن﴿فرمايد:  مى َ ٱ فَِِنّ  ءنوفَا وَٞ  َّ ْ  �نۡ ﴿. ]226: ة[البقر ﴾َِّحيمٞ  َ�فن وا ُن َ ٱ فَِِنّ  قَ لّطَ�ٰ ٱ َعَز َّ 
ِميعٌ  اگر رجوع شود، خداوند بخشنده و مهربان است و اگر . ]227: ة[البقر ﴾٢ َعلِيمٞ  َِ

مروى است،  ب قصد طالق شود، خداوند شنوا و دانا است. در بخارى، از ابن عمر

َِ الَذ� زَ «فرمايد:  مى َّ ُ�َطالّ َُ َد َْ ِ  ضُو  ُ
دظ
َ
ُة   َِ َل ّظ

َ
  »َحتظ  

هر گاه شوهر ايالء كننده از دادن طالق خوددارى كند، حاكم بمنظور دفع ضرر از  -2
 همسر حكم طالق را بايد صادر كند. 

اگر شوهر ايالء كننده بعد از خوددارى از طالق، طالق دهد، يك طالق محسوب  -3
شود و  است، بائن محسوب مى ست و اگر طالق بائن داده، رجعى اشود، اگر يكى باشد مى

 شوهر بدون عقد جديد، حق مراجعت ندارد.
مطلقه ايالء بايد عدت طالق را بگذارند، سپرى كردن يك حيض كافى نيست.  -4

 زيرا عدت فقط بخاطر تعيين فراغت رحم نيست.
سرش اگر شوهر بدون ايالء و سوگند به مدت چهار ماه آميزش جنسى را با هم -5

ترك كند، حكم ايالء را دارد، در صورت شكايت يا طالق بدهد يا آميزش جنسى را 
 انجام دهد.

هر گاه شوهر ايالء كننده قبل از پايان مدتى كه در آن نسبت به عدم آميزش  -6
جنسى سوگند خورده است، آميزش جنسى را انجام دهد، كفاره يمين بر وى واجب 



 روش زندگي مسلمان  608

 

ً� َنَظَ ي فَيَظَت « فرمايد: مى صاللّه  شود. رسول مى ِظ ََمي َل ِظ ََ ضظَت 
َ
 َِ َ ضََم�  فَ ََ َت  ِظ الََذ� َدالَ

 ََ ََ ِظ َ� ظ ضََم، ِّ �َ ََ  ٌ ِظ َى ُمَو َل
ّ
هر گاه به انجام يا عدم انجام كارى سوگند ياد «(متفق عليه).  »�ِ

دت را ادا كردى و عكس آن را بهتر يافتى، پس آن را كه بهتر است انجام بده و بعد كفاره سوگن
 .»كن

 : بحث ظهار: ماده پنجم
ّ «گويد:  تعريف ظهار: ظهار عبارت است از اينكه، شخص به همسرش مى -1 َ ََ  نَت 

 َ ّ
ُ
  َِ

 .»تو براى من مانند پشت مادرم هستى« »َكَم ظ
حكم ظهار: ظهار بدليل اينكه خداوند آن را منكر و سخن دروغ دانسته است،  -2

مۡ ﴿فرمايد:  باره ظهاركنندگان مىدر حرام است. خداوند َّهن نونَ  � ول َقن ََكرٗ  ََ  لِ َقوۡ لۡ ٱ ّمِنَ  �من
 َٗ و  .»گويند آنان سخن نازيبا و دروغ مى« .]2: الـمجادلة[ ﴾�َوزن

 احكام ظهار: -3
جمهور علماء بر اين باورند كه ظهار اختصاص به مادر ندارد بلكه تشبيه دادن  -1

شود، مانند: تشبيه دادن با  اند، ظهار ناميده مى م حرامهمسر با كليه زنانى كه بطور دائ
 دختر، خواهر، جده، عمه، خاله و غيره. زيرا همه اينها مانند مادرم حرمت ابدى دارند.

گاه شوهر، (مظاهر) قصد رجوع به همسرش كه با وى ظهار كرده داشته باشد، هر -2

ِ ٱوَ ﴿فرمايد:  گردد. خداوند مى اجب مىكفاره ظهار بر وى و ٰ  َنَ َّ ََ ونَ َن ٓ  ِمن ِهرن ا ََ ِ ّ  ُنمّ  �ِهِمۡ �
ْ  لَِما َ�عنودنونَ  نوا ن لِ َ�بۡ  ّمِن َََ�َبةٖ  رِ�رن َ�َتحۡ  قَال

َ
ٓ  أ اَ�َتَما و كسانى كه با « .]3: الـمجادلة[ ﴾ِّ

گردند، بايد پيش از آنكه به هم دست  اند باز مى كنند، سپس از آنچه گفته زنانشان ظهار مى
 و بعد از آن مراجعه نمايند. »كنند اى آزاد رسانند برده

پرداختن كفاره، پيش از هر گونه تماس جنسى و انجام مقدمات آن، بر شخص  -3
 ظهار كننده واجب است.

اگر قبل از دادن كفاره تماس جنسى برقرار شود، بسيار گناه است، با ندامت و  -4
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 يگر ندارد. رسولاى د استغفار بايد توبه كرد و كفاره داد. و بجز كفاره و توبه جريمه
خطاب به شخصى كه گفت: با همسرم ظهار كردم و قبل از اينكه كفاره ظهار  صاللّه 

ُ «بدهم با وى جماع كردم، فرمود:  َّ َِك � َز
َ
َل َني   َِ ِظ َّ َق لظَ ي َد َِ َِ َققظ ََ فَ َ َ َذس ََ  ََ

َالَ َُ َني 
ه چنين كنى؟ پس اكنون چه عاملى موجب شد ك« ).ترمذى و آن را صحيح گفته است( »بَهَ 

در اين حديث بر شوهر كه  صرسول اكرم .»اى، با وى آميزش جنسى نكن تا كفاره نداده
 مجامعت كرده بود، چيزى جز كفاره واجب نكرد.  پيش از كفاره

كفاره بصورت يكى از سه چيز بايد داده شود. و انتقال از اولى به دومى از دومى  -5
آزاد  -1ادر به اولى نباشد. و آن سه از اين قراراند. به سومى جايز نيست مگر اينكه ق

 60ام اطع -3روزه گرفتن دو ماه متوالى بدون وقفه.  -2كردن غالم يا كنيز مسلمان. 

ن لِ َ�بۡ  ّمِن َََ�َبةٖ  رِ�رن َ�َتحۡ ﴿فرمايد:  مسكين. خداوند مى
َ
ٓ  أ ۚ َ�َتَما ا ِّ  ٰ مۡ َ� ونَ  لِ�ن ظن ََ ن ٱوَ  ۦۚ بِهِ  تنو َّ 

َتَتابَِعۡ�ِ  نِ َر�ۡ َشهۡ  فَِصَيامن  َ�ِدۡ  لّمۡ  َ�َمن ٣ َخبِ�ٞ  ونَ َملن َ�عۡ  بَِما ن لِ َ�بۡ  ِمن من
َ
ٓ  أ ۖ َ�َتَما ا  لّمۡ  َ�َمن ِّ

 َۡ َ ّتِ�َ  َعامن فَِِطۡ  َتِطعۡ � ِِ  َۡ ُِ َٗ آزاد كردن يك گردن مؤمن قبل از « .]4-3: الـمجادلة[ ﴾اِكي

خداوند نسبت به اعمالتان آگاه  شود و برقرارى تماس جنسى، با اين حكم به شما نصيحت مى
است، اگر كسى غالم يا كنيز ندارد، دو ماه متوالى پيش از ايجاد و ارتباط جنسى روزه گيرد. هر 

 .»كس توان اين را ندارد شصت مسكين را اطعام كند
ها الزم است، دو ماه قمرى روزه گيرد يا از روى حساب  متوالى بودن روزه -6

هاى كفاره را تفريق  ندارد. اگر بدون عذر بيمارى روزه شصت روز را روزه گيرد، فرق
د روزه گيرد، هاى قبلى فاقد اعتبار شده از سر نو باي كرد، يعنى جدا، جدا گرفت روزه

َتَتابَِعۡ�ِ  نِ َر�ۡ َشهۡ  فَِصَيامن ﴿فرمايد:  خداوند مى  .﴾من
مقدار كفاره در صورت اطعام، يك صاع گندم (دو كيلو و دويست گرم) يا دو  -7

صاع خرما يا جو (چهار كيلو و چهار صد گرم) است. اين مقدار به يك مسكين داده 
 شود. اگر تمام مقدار كفاره را به كمتر از شصت نفر داد، جايز نيست.
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 : بحث لعان:  ماده ششم
تعريف لعان: لعان اين است كه شوهر همسرش را متهم به زنا كند و بگويد: من او  -1

، يا اينكه شوهر، چنين همسرش را از نطفه خود انكار كند. در اين ام را در حال زنا ديده
شود. از شوهر كه مدعى زنا است. گواه خواسته  وضعيت قضيه نزد حاكم برده مى

شود، يعنى شوهر چهار گواه، داير بر اينكه هر چهار تا زن را در حال زنا با فالن مرد  مى
را ميان  »لعان«ست اقامه بينه كند، آنگاه قاضى ناند، ارائه دهد، اگر شوهر نتوا بيگانه ديده

آورد. يعنى شوهر، چهار مرتبه بنام خدا سوگند  متهم و شاكى بدين شرح به اجرا درمى
ام يا چهار مرتبه بنام خدا سوگند خورده بگويد:  خورده بگويد: من او را در حال زنا ديده

و دفعه پنجم بگويد: اگر حرف باشد از من نيست.  اين حمل كه در شكم او (زن متهم) مى
من دروغ است، لعنت خدا بر من. بعد اگر همسر به جرم خود اعتراف كند، حد زنا بر 

سوگند بخورد: خدا را  شود. و در صورت عدم اعتراف، چهار مرتبه چنين وى جارى مى
گيرم كه او (شوهر و شاكى) مرا در حالت زنا نديده است، يا اينكه اين حمل از  گواه مى

گويد، خشم خدا بر من باد.  نطفه شوهر است. براى بار پنجم گويد: اگر شوهرم راست مى
ى هميشه بر يكديگر حرام كند و آن دو برا بعد قاضى حكم تفريق و جدائى را صادر مى

 شوند. مى

َِنَ ٱوَ ﴿فرمايد:  آيه زير مشروع است. خداوند مى مشروعيت لعان: لعان بدليل -2 َّ 
ونَ ََرۡ  زۡ  ُن

َ
مۡ َ�ٰ أ ن َولَمۡ  َجهن مۡ  ََ�ن ٓ  لّهن َهَدا مۡ  ِِّ�ٓ  ءن شن هن َن نفن

َ
َ�ٰ  أ ََ َحِدهِمۡ  َدةن فَ

َ
َۡ  أ

َ
ِ  تِ َ�ٰ َشَ�ٰ  ََعن أ ِ ٱب  ۥِِنّهن  َّ

ٰ ٱ لَِمنَ  َّ ةن َ�ٰ لۡ ٱوَ  ٦ ِد�ِ�َ ل ََ نّ  ِم
َ
ِ ٱ َََت لَعۡ  أ ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  ِِن هِ َعلَيۡ  َّ ْ َوَ�دۡ  ٧ ِذ�ِ�َ َ� ا ؤن ََ  َۡ  َهاََ

َُ لۡ ٱ ن َعَذا
َ
َۡ  أ َ َۡ  َهدَ �

َ
ِ  تِ َ�ٰ َشَ�ٰ  ََعَ أ ِ ٱب ٰ لۡ ٱ لَِمنَ  ۥِِنّهن  َّ ةَ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ٨ ِذ�ِ�َ َ� ََ نّ  ِم

َ
ِ ٱ َغَضَب  أ َّ 

ٓ َعلَيۡ  ٰ ٱ ِمنَ  َ�نَ  ِِن َها َّ كنند و  كسانى كه همسران خود را متهم مى« .]9-6[النور:  ﴾٩ ِد�ِ�َ ل
گويد، و دفعه پنجم بگويد:  ند كه راست مىگواهى ندارند، چهار بار سوگند ياد كرده گواهى بده

اگر سخن من دروغ است خدا مرا لعن و نفرين كند. و حد از همسر بدينصورت دور كرده شود: 
چهار بار با ياد كردن سوگند گواهى دهد كه سخن شوهر دروغ محض است و براى دفعه پنجم 
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 .»بگويد: اگر حرف شوهر راست است، خشم و غضب خدا، بر من باد
ميان عويمر عجالنى و همسرش و ميان هالل بن اميه و همسرش لعان  صآنحضرت

 ).صحيح بخارى( را به اجراء در آورد است.

ََ «فرمايد:  مى صو در حديثى آمده است، رسول اكرم ي َِ  َ�ظتََم
َ
قَي ال ِّ َِ ََ الََذ� َق َعََي

َِ ظُمتَ �س

� ًَ بَ
َ
 .»، ديگر هرگز با هم جمع نشوندشوند زن و شوهرى كه بوسيله لعان از هم جدا مى« » 

 :حكمت لعان -3
 حكمت و فلسفه مشروعيت لعان:

 صيانت عرض و آبروى زوجين و رعايت حرمت و كرامت مسلمان. -1
 برطرف ساختن حد قذف از شوهر و حد زنا از همسر، -2
 امكان نفى فرزند يا حمل در صورتى كه از نطفه شوهر نباشد. -3
 احكام لعان:  -4
لغ باشند، زيرا كه نابالغ و مجنون مكلف احكام شرع نيستند، زوجين، عاقل و با -1

... �َخ«فرمايد:  مى صرسول اللّه  ُ
َِ َقالَُ  َ� ظ َُ

ظ
فََ  �َ اين حديث در مباحث گذشته ( »ُّ

 ).آمده است
شوهر مدعى شود كه همسرش را در حال زنا ديده است و در صورت رد و نفى  -2

سى بطور كلى انجام نداده است يا حد اقل حمل، مدعى شود كه با همسرش آميزش جن
تر  در مدتى كه حامله شده انجام نداده است. مثال مدعى شود، كه همسرم اين فرزند را كم

از مدت شش ماه، زائيده است و در غير صورتهاى فوق، لعان جايز نيست، چون لعان به 

ٰ ﴿فرمايد:  گيرد، خداوند مى رت نمىتهمت و گمان بدون ثبوت شرعى صو ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َّ 

 ْ َنوا ْ جۡ ٱ َءاَم ثِ�ٗ  َتنِبنوا اى مؤمنان از بسيارى « .]12[الحجرات:  ﴾مٞ ِِثۡ  لّظنِّ ٱ َض َ�عۡ  ِِنّ  لّظنِّ ٱ ّمِنَ  �َُ

الَضّيُم ظ «فرمايد:  مى ص، رسول اللّه»ها، گناه هستند ها بپرهيزيد، همانا بسيارى از گمان گمان
 ).متفق عليه(. »برحذر داريداز گمان خود را « »ََ�َّم ّ 
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كلماتى كه در قرآن در  مالعنه در انظار توده مسلمانان صورت گيرد و با الفاظ و -3
 اند، باجراء در آيد. بحث لعان آمده

در اين خصوص فرموده است،  صقاضى، شوهر را با كلماتى كه رسول اللّه -4 

َُّجل  «اند،  نصحيت كند، و آن كلمات چنين َمي  �ل
َ
َََ ََ َِ تَ ُِ الََلظَه �دظ ََُمَو َ�َظُم  ُ َ

َ
ُ ََ  ََ َجَك

 ُ َّ �  ََق،َيَنة
ظ
َم �َ �َ  ضَوظ َِ َل

ظ
َ�ََ  �َََ َّ

َ ظ
َ� َِ َ ُُّ  َ ََ فََحَكُه  ََ ابوداود، نسائى و ابى ( »َنَظُه 

هر شخص كه فرزندش را از خود نفى كند در حالى كه فرزند بسوى او نگاه كند « ).ماجه
 .»كند و در انظار اولين و آخرين او را رسوا خواهد نمود خود را پنهان مى خداوند از آن شخص

در اين باره فرموده است، نصيحت كند، و آن  صهمسر را نيز با كلماتى كه رسول اللّه

َِ «اند:  كلمات چنين  َ َّ تظ َنَ  � ََ ََ َنَظُ  ظ فَالَىظ ظ م  َن ظ ََى َ قَوظ ََ دظَلالَتظ 
َ
ة   
َ
 َِ َمي �زظ �ل

َ
ََ ظ َ ََ َشظ   

َّتَهُ  ُ َج َّ َلالََ ي � َظ هر زنى كه فرزند نامشروعى را از بيگانه داخل فاميلى كند، خداوند از وى « »ضُ
 .»بيزار است و او را به بهشت، راه نخواهد داد

شود و احكام ميراث ميان فرزند و  كند، متنفى مى فرزند از شوهرى كه لعان مى -5
كند، اما در موارد  ، شخص لعان كننده بر اين فرزند انفاق نمىشوند لعان كننده جارى نمى

شود، زكات باو داده نشود، و ميان اين فرزند و ساير  احتياط مانند فرزند باوى معامله مى
شود، ميان او و شخص مالعن قصاص  فرزندان شخص لعان كننده محرميت ثابت مى

توانند براى يكديگر گواهى  ) نمىشود و آن دو (فرزند نفى شده و پدر مالعن جارى نمى
 بدهند.

 صبرند، رسول اكرم شود، و از همديگر ارث مى نسب اين فرزند از مادرش ثابت مى
اند) چنين قضاوت كرده است:  در باره فرزند متالعنين (زن و شوهرى كه با هم لعان كرده

ُُهُ « َِ
تَ ََ ّنُه 

ُ
  ُُ َِ

احمد، سندش محل كالم (. »برد ث مىاو از مادرش و مادر از او ميرا« »الَنُّه ضَ
 ).است و نزد جمهور معمول به است

 گردد. اگر بعدا شوهر خود را تكذيب نمود، نسب فرزند از وى ثابت مى -6
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 : : بحث عدت ماده هفتم
شود كه همسر مطلقه انتظار آنها را  تعريف عدت: عدت به روزهايى گفته مى -1

تواند در آن روزها براى  ارد و كسى نمىكشد و در آن ايام حق ازدواج را ند مى
 خواستگارى او برود.

شود، خواه، بصورت  عدت براى هر زنى كه از شوهر خود جدا مى حكم عدت: -2

ۡ ٱوَ ﴿ فرمايد: ر، واجب است، خداوند مىطالق يا به صورت وفات شوه َطّلَ�ٰ ل َّۡص  تن من  نَ َ�َ�َ
ِهنّ  َِ نفن

َ
ٰ  بِأ وٓ  َثةَ ثََ� و  .»زنان مطلقه به مدت سه حيض انتظار كنند« .]228: ة[البقر ﴾ءٖ قنرن

َِنَ ٱوَ ﴿فرمايد:  مى َتَوّفوۡ  َّ مۡ  نَ �ن ونَ  ِمَ�ن َن زۡ  َو�ََذ
َ
َّۡص  اجٗ َ�ٰ أ ِهنّ  نَ َ�َ�َ َِ نفن

َ
َۡ  بِأ

َ
شۡ  َََعةَ أ

َ
رٖ أ  هن

به مدت چهار  شان  كنند و همسر دارند، همسران كسانى كه فوت مى« .]234: ة[البقر ﴾�وََعۡ�ٗ 

البته زنى كه قبل از آميزش جنسى طالق داده شود،  »ده روز بايد در انتظار بنشينند ماه و
تر از  عدت بر او واجب نيست، همانطور كه مهريه نيز ندارد، البته متعه، يعنى چيزى كم

ٰ ﴿فرمايد:  خداوند در اين خصوص مى مهريه، به او داده شود، ّ�َهاََ
َ
َِنَ ٱ � َنوٓ  َّ ْ َءاَم  َِِذا ا

ۡ ٱ تنمن حۡ نَ�َ  ؤۡ ل نّ َطّلقۡ  ُنمّ  ِت ِمَ�ٰ من وهن ن لِ َ�بۡ  مِن تنمن
َ
وهننّ  أ َّ مۡ  َ�َما َ�َم ٖ  ِمنۡ  ِهنّ َعلَيۡ  لَ�ن  ِعّدة

ۖ َ�عۡ  َََها وهننّ  َ�َمّتِعنوهننّ  َتّدو احٗ  َوَ�ِّحن گاه با زن اى مؤمنان هر« .]49[األحزاب:  ﴾٤ َ�ِيٗ�  اَ�َ
نسى آنان را طالق داديد، شما بر آنان عدتى نداريد كه مؤمنه نكاح كرديد و بعد پيش تماس ج

 .»سپرى كنند، به آنان متعه (اندكى مال) داده و به خوبى رها سازيد
 فلسفه و حكمت عدت: -3
 مجال و فرصت رجوع براى شوهر در صورت طالق رجعى. -1
تشخصيص فراعت و پاكى رحم از نطفه غير بمنظور حفاظت نسب از اختالط و  -2

 .مشتبه بودن
مشاركت همسر در غم و اندوه با فاميل شوهر و تعهد در حق شوهر، در صورتى  -3

 كه عدت وفات باشد.
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 انواع عده: -4 
ء (حيض) است. اى كه صاحب حيض است. بنابر آيه قرآن سه قر عده زن مطلقه -1

ۡ ٱوَ ﴿فرمايد:  خداوند مى َطّلَ�ٰ ل َّۡص  تن من ِهنّ  نَ َ�َ�َ َِ نفن
َ
ٰ  بِأ وٓ  َثةَ ثََ� زنان مطلقه « .]228: ةالبقر[ ﴾ءٖ قنرن

وقتى زن در حالت طهر مطلقه شود، بعد از طهر . »تا سه حيض در حق خود انتظار بكشند
سه تا حيض كامل بگذارند، آنگاه عدتش تمام شده است. اگر بگوئيم كه منظور از اقراء 
 در آيه اطهار هستند، همانطور كه ديدگاه جمهور علماء است، آنگاه با داخل شدن در

شود با توجه به اينكه اگر در حالت حيض طالق داده  حيض سوم عدتش منتقض مى
رود. اين حكم براى زنان حره (آزاد) است اما  شود، آن حيض جزء ايام عدت بشمار نمى

ََ «فرمايد:  مى صگذارند، رسول اكرم كنيز فقط دو حيض عدت مى َال،ظَقتَي ّنَة َقطظ
َ
َ� َُ َِ

 ََ تُ ي َد،ظَحتَي َّ  .»باشد طالق كنيز دو تا طالق است و دو حيض عدت او مى« ).دارقطنى( »َََع
سه ماه  عده آن زن مطلقه كه بدليل سن زياد يا سن كم صاحب حيض نيست، -2

ٰ ٱوَ ﴿فرمايد:  است. خداوند مى َۡ  يـِٔ َّ ِ ۡ ٱ مِنَ  نَ ََ� ٓ  ِمن َمِحيِض ل ا ََ ِ ّ مۡ �  فَعِّد�نهننّ  تنمۡ تَبۡ َۡ ٱ ِِنِ  �ِ�ن
 ٰ شۡ  َثةن ثََ�

َ
ٰ ٱوَ  رٖ هن أ زنانى كه شما بدليل وارد شدن در سن يأس (يا « .]4[الطالق:  ﴾نَ َ�ِۡض  لَمۡ  يـِٔ َّ

سه  شان  بدليل كوچكى و عدم بلوغ، در محاسبه عدت آنان) با شك و ترديد مواجه هستيد، عدت

سه ماه عدت براى زنان حره (آزاده) است، كنيزى  .»اند و زنان كه فاقد حيضماه تمام است. 
 فاقد حيض باشد عدت طالق او دو ماه است. كه

فرمايد:  وضع حمل است، خداوند مىعدت زن حامله، چه حره باشد يا كنيز  -3

ْوَ�ٰ ﴿
ن
 ٱ تن َوأ

َ
َجلنهننّ  الِ ۡ�َ ۡ�

َ
ن أ

َ
نّ َ�ۡ  نَ َََضعۡ  أ حامله   عدت آن دسته از زنان كه« .]4[الطالق:  ﴾لَهن

 .»هستند، وضع حمل است
ض است ولى حيضش بدليل مشخص يا غير اى كه صاحب حي عده مطلقه -4

مشخصى قطع شده است، اگر حيضش بنابر دليل مشخصى مانند: شير دادن يا بيمارى 
خاصى قطع شده است، بايد برگشت حيضش را انتظار كند و وقتى حيض برگشت، عدت 
را بحساب حيض بگذارند، هر چند كه مدت عودت طوالنى شود، اگر دليل انقطاع حيض 
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، يك سال كامل را در عدت بگذراند، نه ماه مدت حمل و سه ماه ديگر مشخص نيست
عدت او است. كنيز در چنين حالتى يازده ماه عدت بگذراند، نه ماه مدت حمل است و 

در جمع انصار و مهاجرين چنين  سدو ماه عدت كنيز است. حضرت عمر بن خطاب
 قضاوت كرد و هيچكس ايراد نگرفت.

شده است، اگر حره (آزاده) است، چهار ماه و ده عدت زنى كه شوهرش فوت  -5

َِنَ ٱوَ ﴿فرمايد:  پنج روز است. خداوند مىروز و اگر كنيز است عدتش دو ماه و  َتَوفّوۡ  َّ  نَ �ن
مۡ  ونَ  ِمَ�ن َن زۡ  َو�ََذ

َ
َّۡص  اجٗ َ�ٰ أ ِهنّ  نَ َ�َ�َ َِ نفن

َ
َۡ  بِأ

َ
شۡ  َََعةَ أ

َ
رٖ أ نّ  نَ بَلَغۡ  فََِِذا �ۖ وََعۡ�ٗ  هن َجلَهن

َ
ََاحَ  َ� فَ  أ  جن

مۡ َعلَيۡ  ِهنّ  ِ�ٓ  نَ َ�َعلۡ  �ِيَما �ن َِ نفن
َ
ِ  أ  ٱب

ۡ وِف� َمعۡ ل ن ٱوَ  رن . ]234: ة[البقر ﴾٢ َخبِ�ٞ  َملنونَ َ�عۡ  بَِما َّ
زنده هستند، همسران به مدت چهار ماه و ده  شان  گويند و همسران كسانى كه دنيا را وداع مى«

 .»روز انتظار بكشند
شود،  ون حيضش از خون استحاضه تشخيص داده مىعدت زن مستحاضه: اگر خ -6

يا عادت مشخصى كه برايش قابل تشخيص است دارد، بايد بحساب حيض عدت را 
شود، آنگاه عدتش را  سپرى كند، اگر عادت مشخصى ندارد و حيضش تشخيص داده نمى

 بحساب ماه سپرى كند، يعنى سه ماه در عدت بنشيند، مانند زنى كه اصال خون ندارد.
عده كسى كه شوهرش مفقود شده است و معلوم نيست كه زنده است يا مرده،  -7

ثر شده است، انتظار كند و بعد ار سال از روزى كه شوهرش مفقوداألاين زن به مدت چه
 عدت وفات را كه همان چهار ماه و ده روز است بگذراند.

 تداخل عده: -5 
در اثناء عدت فوت  است، ادهى، اگر شوهرش كه او را طالق دمطلقه به طالق رجع -1

شود، اين زن بايد از روز وفات  شود، عدتش از عدت طالق به عده وفات منتقل مى
 شوهرش به مدت چهار ماه و ده روز در عدت بنشيند.

چرا كه مطلقه رجعيه حكم منكوحه را دارد بر خالف مطلقه باين كه عدتش به عدت  
 برد اما مطلقه بائنه حق ارث ندارد. ىشود، مطلقه رجعيه ميراث م وفات منتقل نمى
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گذراند ولى قبل از اتمام عدت، حيضش منقطع  اى كه با حيض عده مى مطلقه -2
شود، يعنى  گردد، عده اين زن از حيض به ماه منتقل مى شود، يعنى وارد سن يأس مى مى

 گذراند اكنون بحساب ماه عده را سپرى كند. قبال بحساب حيض عده مى
يره كه هنوز صاحب حيض نيست يا مطلقه كبيره كه بدليل بزرگى سن مطلقه صغ -3

گذارند ولى بعد از گذشت يك يا دو ماه از  فاقد حيض است: عده را بحساب ماه مى
گردد. البته اين انتقال در  مىاين زن از ماه به حيض بر بيند، عدت عدت، خون حيض مى

از آن باشد،  دش برگردد، اما اگر بعصورتى است كه قبل از انقضاء عده بوسيله ماه، حيض
 عدتش تكميل شده است و نيازى به محاسبه با حيض وجود ندارد.

اى كه عدتش را بحساب حيض يا ماه شروع كرده بود و در همين اثناء  مطلقه -4
گردد. چون خداوند  مى، اين زن نيز عدتش به وضع حمل برحامله بودنش روشن گرديد

ْوَ�ٰ ﴿فرمايد:  مى
ن
 ٱ تن َوأ

َ
نّ  الِ ۡ�َ ۡ� َجلنهن

َ
ن أ

َ
نّ َ�ۡ  نَ َََضعۡ  أ زنان حامله با وضع « .]4[الطالق:  ﴾لَهن

 .»حمل عده را سپرى كنند
 :بحث استبراء

باره حامله نبودن او اطمينان  شود، بر وى الزم است تا در كسى كه مالك كنيزى مى
است كه اگر آن ا نكند، با وى آميزش جنسى انجام ندهد. راه حصول اطمينان اين پيد

كنيز، صاحب حيض است، مالك او يك حيض و اگر حامله است وضع حملش را انتظار 
كند. اگر بدليل كوچكى يا بزرگى سن صاحب حيض نيست، مالك مدت زمانى را كه با 

 «فرمايد:  اللّه مى  گذشت آن عدم حامله بودنش روشن شود، انتظار كند. رسول
ُ
أ ََ  تُو

َ
ال

َّ تََح  َُ َد،ظَحةً َديَزٌل َد ،ظ َ
َ
� َّ ُ َديَزل  َد ِظ ََ  

َ
ال ََ با « ).سندش صحيح است (ابو داود »َ  

زن (منظور از زن اينجا كنيز است) حامل تا وضع حمل نشده و غير حامل تا يك حيض از او 
با زن آزاده آميزش  اگر بصورت سهو و اشتباه يا قهراً .»نگذرد، آميزش جنسى صورت نگيرد

ت، بر وى الزم است كه با گذشت سه ماه اگر صاحب حيض نيست، و جنسى انجام گرف
اگر حامله است بوضع حمل استبراء كند. يعنى مادام كه شوهرش درباره عدم حمل 
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َم «فرمايد:  مطمئن نشود، نبايد با وى مجامعت كند. رسول اللّه مى َوظ
ظ
ََ�ل  َ َّ َنُ  بَي ََ ضُمظ َن ظ َن

َق َنيَ  ُ  َظ َ َِ فَِ � ََل �  َ َ ِظ ََ  َ
َ
ُ َِ َنيَ َك «و در حديثى ديگر آمده است: (ترمذي).  »ََ

َظ َ ال ش ََ

َكَ 
ِظ ََ  َُ ّظ هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، با آب خود فرزند «(حاكم و نسائي).  »َز

 .»ديگران، يا زراعت ديگران را آبيارى نكند
  :سوگ و ماتم

در حال عدت بپرهيزد از كليه عواملى احداد يا سوگ و ماتم، يعنى اين است كه زن 
شوند كه بسوى او نگاه كرده  كنند يا موجب مى كه براى آميزش جنسى وى را دعوت مى

 گرائى.  شود، مانند، استفاده از ابزار و وسايل آرايش و خوشبوئى و تجمل
بر زنى كه شوهرش فوت كرده است، واجب است كه در ايام عدت در سوگ بنشيند، 

هاى زيبا نپوشد، از حنا و امثال آن استفاده نكند. سرمه نكشد،  الت، لباسيعنى زيورآ

ََ «فرمايد:  اللّه مى  ماتيك نزند. رسول َّ فَوظ َ
ُ
َظ �

َ
  َِ ََل َم � َوظ

ظ
�ل ََ  َ َّ َنُ  بَي ة  تُمظ

َ
 َِ َال َبَلل َالزظ

 ً َََعشظ   ِ  ُ
دظ
َ
َة   َِ لَ ّظ

َ
َظَجَ ي   َ َز ََ َ الَّال  ضّيم 

َ
َََُِة َ زنى كه به خدا و رسول ايمان « (متفق عليه). »�َُ

تواند،  دارد، برايش حالل نيست كه بيش از سه روز در سوگ بنشيند، البته در مرگ شوهرش مى

َ َن،ّت  «فرمايد:  مى لعطيه ام و. »چهار ماه ده روز در سوگ بنشيند ََ  َّ َ
ُ
َظ َ

َ
َّي ُ�َظَ�   ُك

َ زَ  ََ ُ  الَّال 
َِ َُ ََ لًي فَوظ ََ َُوظ َال نَالظبَ ََ  ََ َال َ�تََطّ، ََ تََكَل  ُظ َال نَ ََ  َ� ً َََعشظ   ِ  ُ

دظ
َ
َة   َِ َل ّظ

َ
َظ    

  َ
ُظ ىُوًر الَّال َُوظَا َع ُظ ما منع شديم از اينكه براى هر ميت بجز شوهر بيش از سه روز در « »َز

ينى، بپوشيم، البته سوگ بنشينيم، و منع شديم از اينكه سرمه بكشيم و لباس رنگى بجز پارچه يم
براى فوت شوهر اجازه داشتيم تا چهار ماه و ده روز ترك زينت و آرايش كنيم و در سوگ 

 .»بنشينيم
بر زن معتده (زنى كه در عدت باشد) الزم است كه از خانه خود بيرون نرود و اگر 

اى كه  براى تأمين ضروريات بيرون رفت بايد برگردد و شب را حتما در همان خانه
خطاب  صوهرش در آن وفات كرده است و او در آن بوده است، بگذراند. رسول اكرمش

َِ «خواست به خانه فاميلش برگردد، فرمود:  به زنى كه پس از فوت شوهرش مى ُكَث  �نظ
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َجالَهُ 
َ
َكتَيُا  

ظ
َ� َِ َّ َ�ىظالُ ََ َد َظَج ُ َز ى َجيَ  َي،َه َ�عظ َ

ّ
ِ� ََ خبر  كه  اى در خانه«(ترمذي).  »بَىظَت

َة «گويد:  آن زن مى. »موت شوهرت رسيد، بمان تا عدت به پايان برسد َِ لَ ّظ
َ
دظُت َي،َه   ََ تَ فَي�ظ

 ً� َََعشظ   ِ  ُ
دظ
َ
 .»پس من مدت عده را كه چهار ماه و ده روز بود، در آن خانه سپرى كردم« » 

 : نفقات (مخارج): ماده هشتم
مسكن كه به كسانى كه تحت  تعريف نفقه: نفقه عبارت است از طعام، پوشاك و -1

 شوند.  تكفل هستند، داده مى
 نفقه بر چه كسى واجب است؟: نفقه براى شش صنف واجب است: -2
نفقه همسر بر شوهر واجب است، همسر خواه واقعى و حقيقى باشد، مانند،  -1

منكوحه در قيد نكاح يا حكمى باشد مانند مطلقه به طالق رجعى در ايام عده. رسول 

يَزَ  ّ «فرمايد:  مى صاللّه َِ ََ ََ َوتََ ّ   َظ َِ َك َُو� الََلظَ ّ   ََ ظ
ُ
َظ �

َ
ُُ ظ   َّ َدّقُ ّ  َعالَ،ظ َِ ََ َال 

َ
 «. 

. »آگاه باشيد، آنان بر شما حق دارند، و شما بايد لباس و طعام آنان را با حسن و خوبى بدهيد«

  (ترمذي).
هر واجب است. در ايام عدت بر شواش  مطلقه به طالق بائن، اگر حامله است نفقه -2

نّ  �ن﴿فرمايد:  خداوند مى ْوَ�ٰ  �ن
ن
ْ  لٖ َ�ۡ  ِت أ وا نفِقن

َ
ٰ  ِهنّ َعلَيۡ  فَأ َّ نّ َ�ۡ  نَ َََضعۡ  َح  .]6[الطالق:  ﴾لَهن

 .»انفاق كنيد  اگر زنان (مطلقه به طالق بائن) حامله هستند. تا زمان وضع حمل بر آنان«

ِ ﴿فرمايد:  ان است، خداوند مىفرزندنفقه والدين بر عهده  -3 ٰ لۡ ٱَوَ �َ َۡ َٗ ِِحۡ  نِ ِ�َ ا  ﴾اََ
تراند،  ستهشاي  در پاسخ به سؤال كسى كه پرسيد، چه كسانى صو رسول اللّه .]83: ة[البقر

بُوكَ «فرمود:  كه به آنان انفاق شود؟
َ
ُُّ  قيَله   ًُي  َِ َُ . َُ نل

ُ
سه بار فرمود: «(متفق عليه).  » 

 .»رمود: پدرتمادرت و بار چهارم ف

مۡ َۡ ٱوَ ﴿فرمايد،  هده پدر است. خداوند مىنفقه فرزندان نابالغ بر ع -4  �ِيَها زنقنوهن
وهنمۡ �ۡ ٱوَ  ْ  َن نوا مۡ  َوقنول وفٗ ّمعۡ  ٗ� قَوۡ  لَهن فرزندانتان را طعام و پوشاك بدهيد و براى « .]5[النساء:  ﴾ارن
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َ�ُقوُل «فرمايد:  اللّه مى رسول. »آنان سخن نيكو بگوئيد ُعَ� ََ ََ  َن ظ تَ
َ
َ�َ الَل مظ َِ َظ

َ
ِظُ     .»�َال

 . »كنى گويد: به من طعام بده مرا به چه كسانى رها مى فرزند مى« ).احمد و دار قطنى(

يُنُه «فرمايد:  مى صاللّه  نفقه خادم بر عهده مخدوم و آقا است. رسول -5 َِ ََ الُوَك  سَالظَممظ
 َُ الّ َُ َال ضُ ََ ََى  ُِ ِظ ظَم َوتُُه بَيس َظ �َ ََ ُِ َمَل َني َال ضَُط، َِ

ظ
طعام   مملوك و خادم حق«(مسلم). . »َنَ  �َ

و پوشاك را دارد، مولى و آقا به نحو شايسته بايد طعام و پوشاك وى را داده و كارى برتر از 
 .»توان او به او نسپارد

فرمايد:  مى صاللّه  نفقه چهارپايان و حيوانات بر عهده مالك آنها است. رسول -6

ُل َن ظ  َدَلالََت « ُُ ظ ّظَمالَتظ ي تَأ
َ
  

َ
ال ََ َمتظ ي  َِ َظ

َ
  َ�َ َِ ًَ فَ َّ َنيَت ُجو تظ ي َد ََ ة  َدبَ ِّ َِ َم ٌة 

َ
 َِ َّ �زظ َّي �

 َِ ّظ
َ
يَا �َ ََ زنى بخاطر يك گربه كه آن را حبس كرده بود به دوزخ رفت. «(صحيحن).  .»َل

كرد تا از حشرات و  نه آن را رها مى داد و گربه از گرسنگى جان داد و آن زن نه آن را طعام مى
 . »خاشاك زمين تغذيه شود

مقدار نفقه واجب عبارت است از: طعام سالم، نوشيدنى خوشگوار، لباسى كه  -3
جلوى ضرر گرمى و سردى را بگيرد و مسكنى كه شايستگى سكونت را داشته باشد، همه 

است، زيرا كه كيفيت يا چند در اين مقدار اتفاق دارند و اختالف در كميت و كيفيت آن 
چون نفقه منوط به توان مالى انفاق كننده و وضعيت زندگى كسانى است كه بر آنان انفاق 

شود. روى اين حساب بهتر است كه اين مسأله به قضات محترم سپرده شود تا آنان با  مى
ان و توجه به وضعيت و شرايط مالى مسلمانان و طبق صالحديد و با عنايت به شرايط زم

 مكان تصميم الزم را اتخاذ نمايند.
 شود:  شود: نفقه در شرايط زير ساقط مى نفقه چه زمانى ساقط مى -4
همسر هر گاه ناشزه شود و سركشى كند يا شوهر را براى همبسترى نگذارند،  -1

ست كه شوهر از همسر حق نفقه ندارد. زيرا نفقه در عوض استمتاع و بهره جنسى ا
 گردد. هره گرفتن بدون عذر ميسر نباشد، نفقه ساقط مىگاه ببرد. و هر مى

مطلقه رجعيه وقتى عدتش سپرى شود، حق نفقه بر شوهر ندارد چون بائنه  -2
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 شود. مى
دهد، بر شوهر  مطلقه حامله بعد از وضع حمل، اگر فرزند شوهرش را شير مى -3

 فرمايد: زدش را بدهد. خداوند مىالزم است كه م

� فَِِنۡ ﴿
َ
عۡ أ نّ  َٔ َ�  مۡ لَ�ن  نَ ََ ََهننّ  اتنوهن و جن

ن
گاه زنان مطلقه فرزندان شما را هر« .]6[الطالق:  ﴾أ

 .»شير بدهند، مزد آنان را بدهيد
اى كه بيش  والدين هرگاه مستغنى شوند يا اينكه فرزند فقير و نيازمند باشد بگونه -4

وند بيش از شود، زيرا خدا از غذاى شب را نداشته باشد، نفقه والدين از عهده او ساقط مى
 سازد. حد توان كسى را مكلف نمى

فرزندان پسر وقتى بالغ شوند و دختران وقتى ازدواج كنند نفقه آنان ساقط  -5
شود و بر پدر واجب نيست كه نفقه آنان را تأمين كند. اگر فررند پسر بالغ است ولى  مى

 مجنون يا ديوانه است، در اين صورت نفقه بر عهده پدر است.
مان واجب است كه با خويشاوندان، و نزديكان پدر و مادرش احسان : بر مسلتوجه

كند، اگر به لباس، طعام و مسكن نياز پيدا كردند به كمك آنان مبادرت ورزد، و اولويت 

الظ،َيَ «فرمايد:  مى صبه ترتيب قرابت و خويشاوندى باشد، رسول اكرم ُِ
ظ
ِظَطي �َ ظُم َُ �س ضَ

ّنَ 
ُ
وُله   ُِ  بََم ظ َق

ظ
 ََ �بظ دظنَيكََ

َ
دظنَيك فَأ

َ
   ُُّ َليكَ 

َ
 ََ تََ  لظ

ُ
 ََ بَيكَ 

َ
 ).نسائى و دارقطنى( »ََ 

دست دهنده باال است، ابتداء به كسانى انفاق كن كه تحت تكفل تو هستند، به مادر، پدر، «
 .»خواهر و برادرت، بعد به ترتيب بر نزديكانت

ايد فروخته شوند يا اگر مالك حيوان، از تغذيه حيوانات خوددارى كند، حيوانات ب
ذبح شوند تا در اثر گرسنگى معذب نشوند، چون عذاب دادن حيوانات حرام است. 

ة ... �َخ«فرمايد:  مى صرسول اكرم ِّ َِ َم ٌة 
َ
 َِ َّ �زظ َّي  .»َدَلالََت �
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 : حضانت (سرپرستى): ماده نهم
 تعريف حضانت: -1

 لوغ.حضانت عبارت است از سرپرستى كودك تا رسيدن به سن ب
حكم حضانت: حضانت و پرورش كودكان بمنظور حفاظت جسم، جان، عقل و  -2

 دين آنان، واجب و ضرورى است.
حفاظت بر چه كسانى واجب است؟ حضانت و پرورش كودكان بر والدين واجب  -3

است، اگر والدين نباشند، آنگاه خويشاوندان به ترتيب قرابت، مسئول نگهدارى و پرورش 
اگر كسى نباشد، اين مسئوليت متوجه حكومت يا جماعت مسلمين  كودكان هستند،

 شود. مى
چه كسى در پرورش كودك حق تقدم دارد؟ هرگاه بوسيله طالق يا وفات ميان زن  -4

و شوهر جدائى صورت گيرد، حق تقدم در پرورش و نگهدارى كودك با مادر است البته 
خطاب به زنى كه درباره حضانت  صتا زمانى كه مادر ازدواج نكرده باشد، رسول اكرم

ِل بََه َنيسَ ظ تَكح«فرزندش شكايت داشت، فرمود:  َد
َ
نظَت  

َ
 ).احمد، ابوداود و حاكم( » 

حق به جده مادرى  اگر مادر نباشد، اين .»اى حق تقدم با شما است مادام كه ازدواج نكرده«
جده مادرى و خاله به  گردد. زيرا گردد، اگر جده نباشد، اين حق به خاله بر مى بر مى

مّ «فرمايد:  مى صمنزله مادر است. رسول اكرم
ُ ظ
َََة �َ َ َظ يََُة بََم

ظ
يعنى خاله « ).متفق عليه( »�ِ

پدرى نباشد، حق  اگر خاله نباشد، جده پدرى است، اگر جده .»قائم مقام مادر است
عمه نباشد، به گردد، اگر  گردد، اگر خواهر نباشد، به عمه برمى حضانت به خواهر برمى

گردد. اگر از زنان ياد شده كسى نباشد، آنگاه حق حضانت  خ (دختر برادر) برمىبنت األ
به پدر، بعد به جد، بعد به برادر و بعد به برادرزاده و بعد به عمو و بعد به ترتيب قرابت 

ه گردد. برادر پدرى و مادرى حق تقدم دارد از برادر پدرى، همانطور ك ها برمى به عصبه
خواهر پدرى و مادرى از خواهر پدرى حق تقدم دارد. يا هر خويشاوند نزديك كه از 

شود، مقدم است از آن خويشاوندى كه تنها از ناحيه مادر قرابت  ناحيه پدر و مادر قوم مى



 روش زندگي مسلمان  622

 

 دارد.
 شود؟ حق حضانت چه زمانى ساقط مى -5

، روحى و از آن جهت كه هدف اصلى از حضانت محافظت زندگى و تربيت جسمانى
حق حضانت از وى  عقلى كودك است، هر كس كه در تحقق اين اهداف كوتاهى كند،

گاه مادر با شوهرى كه از نزديكان كودك نباشد ازدواج كند، حق شود، هر ساقط مى

مادام كه ازدواج « »َنيسَ ظ َقَظَكَحظ «فرمايد:  مى صگردد. رسول اكرم حضانتش ساقط مى

گاه مادر با شوهر بيگانه ازدواج كند، رعايت حال كودك و و مسلم است هر ،»اى نكرده
 گردد. حفاظت منافع او دچار مشكل خواهد شد. حضانت در شرايط زير ساقط مى

 وقتى كه سرپرست، ديوانه يا خفيف العقل باشد. -1
 وقتى مبتال به بيمارى مسرى مانند جذام و غيره باشد. -2
 وقتى به سن بلوغ و رشد نرسيده باشد. -3
 صيانت طفل و حفاظت، جسم، جان و عقل كودك عاجز شود. وقتى از -4
 وقتى كافر باشد و احتمال فساد دين و عقيده كودك وجود داشته شود. -5
كند،  مدت حضانت: دوران حضانت پسر، تا بلوغ و دختر تا ازدواج ادامه پيدا مى -6

 البته در صورت جدائى همسر از شوهر و مستقل شدن مادر و غيره در باب حضانت
فرزندان، مدت حضانت دختر فقط هفت سال است و بعد حق حضانت به پدر منتقل 

شود، زيرا بعد از هفت سالگى پدر نسبت به تمام كسانى كه حق حضانت دارند، در  مى
شود، كه با هر  حق دختر بهتر است، به فرزند پسر بعد از هفت سالگى، اختيار داده مى

بكند، اگر فرزند پسر هيچكدام از پدر و مادر را  كدام از پدر و مادر دوست دارد زندگى
 شود. كشى مى اختيار نكرد و آن دو به نزاع برخاستند، قرعه

نفقه فرزند و مزد مربى (حاضنه) نفقه فرزند و اجرت حاضنه (مربى و پرورش  -7
دهنده) بر عهده پدر است. البته مبلغ يا مقدار آن بستگى به وضعيت مالى او دارد. زيرا كه 
حاضنه (مربى) بمنزله مرضعه (شيردهنده) است و براى شير دهنده اجرت رضاع در نظر 
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� فَِِنۡ ﴿فرمايد:  گرفته شده. خداوند مى
َ
عۡ أ مۡ  نَ ََ نّ  َٔ َ�  لَ�ن ََهننّ  اتنوهن و جن

ن
اگر « .]6[الطالق:  ﴾أ

حاضنه بصورت داوطلب  اگر »زنان مطلقه فرزندان شما را شير بدهند، مزد آنان را بدهيد
ه گرفته است. خدمت كند، مزد او واجب نيست، زيرا مجانى تربيت فرزند را بر عهد

فِقۡ ﴿: فرمايد خداوند مى َن َعةٖ  ذنو َِ َعتِهِ  ّمِن َِ ََ  َوَمن ۦۖ َِ ٓ  ينَفِقۡ فَلۡ  ۥقنهن َِزۡ  هِ َعلَيۡ  قنِد ٰ  ُِّما  هن َءاتَٮ
ۚ ٱ ن ن ٱ َنَ�ّلِفن  َ�  َّ اََفۡ  َّ ًَ  �ِِّ  ٓ ٰ  َما توان خود   دارا و توانمندان باندازه«. ]7لطالق: [ا ﴾َهاَءاتَٮ

است، انفاق  است، از آنچه كه خداوند باو دادهاش را تنگ كرده  انفاق كنند و او كه خداوند روزى
 .»كند كند. خداوند احدى را بيش از آنچه كه باو داده است مكلف نمى

اند به هر كجا تو رفت و آمد كودك نزد پدر و مادرش وقتى كودك بزرگ شد مى -8
ها پيش مادر  كه خواسته باشد برود، و اختيار دارد، اگر زندگى با مادر را ترجيح دهد، شب

دهد، شب و روز نزد پدر  بماند و روزها نزد پدر برود. اگر زندگى با پدر را ترجيح مى
بماند، زيرا ماندنش نزد پدر در روزها بيشتر موجب حفظ منافع او خواهد بود تا ماندن 

گيرد، و مادر اغلب اين توان  زد مادر چون پدر امور آموزش و پرورش او را بر عهده مىن
 و فرصت را ندارد.

البته اگر فرزند زندگى با پدر را ترجيح دهد، از رفتن نزد مادر جلوگيرى نشود، زيرا 
 صله رحمى واجب و عقوق (يعنى خالف صله رحمى) حرام است.

كند، مسافرتى كه  از والدين قصد مسافرت مىگاه يكى هر ،مسافرت با كودك -9
ند و اگر آنكه عازم سفر اگردد، كودك نزد ديگرى كه مقيم است بم دوباره به موطن برمى

گيرد. هر كدام از والدين  است قصد مراجعت ندارد، آنگاه مصالح كودك مالك قرار مى
گيرد، خواه مسافر  تواند آنها را مراعات كند، حق نگهدارى كودك باو تعلق مى بهتر مى

 نت، حفظ و رعايت مصالح كودك است.باشد يا مقيم. زيرا كه هدف اصلى از حضا
كودك بدست مربى امانت است بر سرپرست و مربى الزم است كه كودك را  -10

امانت تلقى نموده، حراست و حفاضت او را بر خود ضرورى بداند. اگر احساس كند كه 
ت، بايد اين امانت را به كسى سپارد كه توان تربيت قادر به تربيت و حفاظت وى نيس
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الزم و حفاظت آن را داشته باشد. شايسته نيست كه حاضنه اجرت و مزدى را كه در 
گيرد، هدف اصلى بداند و بر ماندن كودك نزد خود اصرار داشته باشد  عوض حضانت مى

بر اولياى كودك و شود يا خير. روى همين  بدون توجه به اينكه منافع كودك رعايت مى
محترم الزم است كه در باب حضانت همواره منافع كودك را مد نظر داشته باشند  ةقضا

اند از: تربيت فيزيكى، روحى و روانى و عقلى و دينى. زيرا مقصود اساسى  كه عبارت
 شارع از حضانت حفظ خصوصيات اخالقى و معنوى كودك است.

 بحث ميراث و احكام آن:  فصل هفتم

 فصل مشتمل بر دوازده ماده است:ين ا

 : در بيان حكم توارث:  ماده اول
ان واجب است. خداوند توارث بر اساس كتاب اللّه و سنت رسول اللّه ميان مسلمان

ِّما نَِصيٞب  ّلِلرَِّجالِ ﴿فرمايد:  مى ٰ لۡ ٱ تََركَ  ُّ انِ َ�  ٱوَ  ِ�َ
َ
َنونَ قۡ ۡ� ٓ  َر ا ََ ِ ِّما نَِصيٞب  ءِ َولِلّن ٰ لۡ ٱ تََركَ  ُّ انِ َ� َ�ِ 

 ٱوَ 
َ
َنونَ قۡ ۡ� َۡ  قَّل  ُِّما َر وۡ  هن ِم

َ
ۚ  أ َ �ن َٗ ّمفۡ  انَِصيبٗ  َُ و مردان از تركه پدر و مادر و « .]7[النساء:  ﴾٧ ارن

خويشاوندان، سهمى دارند. و زنان نيز از تركه پدر و مادر و خويشاوندان سهم دارند، خواه اندك 
 .»باشد يا زياد

من ﴿فرمايد:  و مى گرديده است.اين سهم از جانب خداوند متعين  ن ٱ َنوِصي�ن َّ  ٓ�ِ 
وۡ 
َ
ۡمۖ َ�ٰ أ رِ  ِد�ن

َُ َّ ِ  ٱ َحّظِ  لن ِمثۡ  ل
ن
خداوند درباره فرزندان شما، شما را توصيه « .]11[النساء:  ﴾نثََيۡ�ِ ۡ�

َُقو� «فرمايد:  اللّه مى  رسول .»برد كند. و فرزند پسر دو برابر فرزند دختر ميراث مى مى
ظ
ُ
َ
 

 َِ َِ
ظ
َ�  ِ َُّجل  َذَك  

َ
َظ� َ ََ َالَ يَ َيَمي بََقَ َيُ َو  مظ

َ
َُ بَأ سهام مشخص شده در قرآن «(متفق عليه).  »�ََ

را به كسانى كه استحقاق آن را دارند بدهيد. اگر چيزى سر آمد مال خويشاوند مرد است كه با 

َطى ُيّ «فرمايد:  و مى. »ميت قرابت نزديكترى دارند �ظ
َ
َظ   َ قَ َّ � َّ ّ،َة الَ ََ ََ ِإ َدّقُهَ ال   َذٌ َد

  ُ َّ  ).ابوداود و ساير اصحاب سنن( »سََو�
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خداوند حق هر صاحب حق را (در قرآن) بيان نموده و داده است، بنابراين وصيت براى «
 .»وارث صحيح نيست

 : اسباب، موانع و شرايط ارث:  ماده دوم
  الف) اسباب ارث

 ه سه شرط: برد مگر ب هيچ كس از ديگرى ارث نمى
نسب: يعنى قرابت و خويشاوندى. باين معنى كه وارث، از پدران يا فرزندان،  -1

ّٖ ﴿فرمايد:  مورث باشند. خداوند مى برادران، برادرزادگان، عموها و پسرعموهاى  َولِ�ن
ٰ  ََاَجَعلۡ  ٰ لۡ ٱ تََركَ  ُِّما ِ�َ َمَ� انِ َ�  ٱوَ  ِ�َ

َ
َنونَ قۡ ۡ�  .]33[النساء:  ﴾َر

خلوت نباشد.  رت است از عقد صحيح با همسر ولو اينكه زفاف يانكاح: عبا -2

مۡ ﴿فرمايد:  خداوند مى زۡ  تََركَ  َما فن نِۡص  َولَ�ن
َ
مۡ َ�ٰ أ �ن   شما مردان نصف«. ]12[الساء:  ﴾جن

(البته اين در صورتى است كه همسر فرزند نداشته باشد)  .»بريد تركه همسرانتان را مى
برند، اگر طالق در مرض  ن از همديگر ميراث مىهمسر و شوهر در طالق رجعى و بائ

 موت داده شده است.
والء: والء عبارت است از پيوندى كه بعد از آزاد ساختن غالم يا كنيز ميان آنان و  -3

ماند. هر گاه اين غالم يا كنيز آزاد شده بميرد و وارثى نداشته باشد، معتق،  صاحبشان مى

َِ «فرمايد:  اللّه مى ود. رسولش يعنى شخص آزاد كننده وارث او مى تَ ُ  سََم ظ  �ظ
َ
ظَوال (متفق  »�س

 .»والء براى كسى است كه آزاد كرده است«عليه). 
  ب) موانع ارث
برد. و  شود كه سبب ارث وجود دارد اما وارث بدليل مانعى ميراث نمى گاهى چنين مى
 اند از: موانع ارث عبارت

اللّه   برد. رسول سلمان از كافر ميراث نمىكفر: خويشاوند كافر از مسلمان يا م -1 

ُِ �َ«فرمايد:  مى  ضُِ �سَف
َ
َِ ـال الُ  �سَفَ َظ ظُم  �س

َ
كافر از مسلمان و «(متفق عليه).  »مَالَ  َال
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 .»برد مسلمان از كافر ميراث نمى
برد. شريعت قاتل را  قتل: قاتل از كسى كه او را به قتل رسانده است ميراث نمى -2

در برابر جنايت قتل، از حق ميراث محروم كرده است. البته منظور از بمنظور مجازات 

ٌٌ «فرمايد:  اللّه مى  قتل، قتل عمد است. رسول تُوَل َد،ظ ظَمقظ َ�َة �س َِ
َِ تَ قيتََل 

ََ سَالظ رواه ابن ( »ََىظ
 .»برد قاتل از تركه مقتول سهمى نمى« ).عبدالبر

برد، رق  و نه كسى از وى ميراث مىبرد  : رقيق (غالم و كنيز) نه ميراث مىالرق -3

م ولد و غيره، زيرا حكم رق همه را در بر أ خواه تام باشد يا ناقص مانند: كاتب و
اند كه مبعض (غالمى كه نصفى يا ثلثى از وى آزاد  بر اين عقيده ءگيرد، بعضى از علما مى

برد، و به  ىاش رق است) به اندازه حريت و آزادى كه در او هست، ميراث م باقى شده و
اده تف، اسبدهد، اين آقايان از حديث حضرت ابن عباس ديگران نيز ميراث مى

�وُّ «كند:  نقل مى صكنند، ابن عباس از رسول اكرم مى ََ  ُُ َِ
ِ �َِىَ ضِتِ بِحهَ ضَ

َِ َنَظهُ  َّ َني َ�تَ
َظ َ قَ باندازه   درباره غالمى كه يك قسمتش آزاد شده است«). مغنيـال( »ََ

 .»دهد برد و مى اش ميراث مى زاد شدهقسمت آ
برد و پدر نيز از فرزند نامشروع ميراث  : ولدزنا از پدر خود (زانى) ميراث نمىالزنا -4

برد، مادر ولدزنا از  برد و او نيز از مادرش ميراث مى برد، البته مادر از وى ميراث مى نمى

ُ «فرمايد:  مى صبرد، رسول اكرم پدر فرزندش كه همان زانى است، ميراث نمى
َ
ظَوُ �س

 ُِ َِ َ
ظ
ُ� َِ يَم

َِ سَالظ ََ �َا  َِ َِ
فرزند مال كسى است كه مالك فراش است و سهم « (متفق عليه). »سَالظ

 .»زانى اين است كه رجم شود
: فرزند، زن و شوهرى كه با هم لعان كردند، از پدرى كه نسب او را از خود اللعان -5

برد، فرزند متالعنين  ز از اين فرزند ميراث نمىبرد و پدر ني نفى كرده است، ميراث نمى
 حالت ولد زنا را دارد.

آيد و موقع والدت صداى گريه از وى  عدم استهالل: فرزندى كه مرده به دنيا مى -6
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دهد، زيرا كه اين فرزند از بدو آفرينش،  برد و نه ميراث مى شود، نه ميراث مى شنيده نمى
ى بر حيات است در او صدق پيدا نكرده تا پشت فاقد حيات بوده است، موت كه مبتن

 سرآن قضيه ميراث مطرح شود.
  :ج) شرايط ارث

 شرايط صحت ارث از اين قراراند:
 كند. نبودن مانعى از موانع مذكور، زيرا كه مانع، ارث را باطل مى -1
مردن موروث ولو اينكه موتش حكمى باشد، مانند مفقود كه قاضى او را مرده  -2

 برد. ند، زيرا از زنده كسى ميراث نمىاعالم ك
زنده بودن وارث موقع وفات مورث، پس اگر يكى از فرزندان زنى كه حامله است  -3

برد، مشروط به اينكه  بميرد، جنين داخل شكم مادر از برادرش كه فوت شده ميراث مى
وز وفات زنده به دنيا بيايد و موقع والدت حداقل يكبار بگريد، زيرا كه زنده بودنش ر

برادرش متيقين است. اگر مادر بعد از وفات يكى از فرزندانش حامله شود، جنين داخل 
برد، چون موقع  شكم مادر از برادرش كه پيش از استقرار در محل، فوت شده ميراث نمى

 در گذشت برادرش وجودى نداشته است.

 برند: : در بيان كسانى كه ميراث مى ماده سوم
 مرد الف) ميراث برندگان

برد حتى اگر همسر مطلقه باشد باز هم شوهر  شوهر از همسر خود ميراث مى -1
عدت همسر  ءالبته اگر بعد از انقضا برد، بشرط اينكه موت در حال عدت باشد، ميراث مى

 برد. فوت كند، شوهر از وى ميراث نمى
 مرد از غالم و كنيز آزاد كرده خود. -2
ند از: اصول، فروع و حواشى، منظور از اصول، ا اقارب، خويشاوندان كه عبارت -3

پدر و پدربزرگ و همچنان به باال و منظور از فروع، پسر و پسر پسر، تا پائين. منظور از 
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حواشى نزديك، برادر و برادرزادگان و برادران مادرى هستند، و منظور از خويشاوندان 
هاى  رود، عمو و پسر عموىدور، عمو و عموزادگان هستند، هر چند كه اين سلسله پائين 

 پدرى و مادرى مانند عموو پسر عموهاى پدرى هستند.
شود. مثال وجود پدر  وجود بعضى از اين مردان باعث حرمان برخى ديگر از ميراث مى

شود. همچنين وجود پسر باعث  ميت، باعث محروميت پدربزرگ و برادران ميت مى
شود. و اگر احيانا همه مردان  عموها مى محروميت برادران و وجود برادر باعث محروميت

 -2شوهر،  -1برد:  ياد شده وجود داشته باشند فقط سه نفر از آنان از ميت ارث مى
 پدر. -3ميراث، 

  ب) ميراث برندگان زن
معتقه (زنى كه غالم يا كنيزى را  -2همسر  -1اند:  ميراث برندگان از زنان سه گروه

 اند: از زنان، كه آنها نيز سه گروهخويشاوندان نزديك  -3آزاد كند) 
 اصول: عبارتند از: مادر، مادر مادر و مادر پدر. -1
 فروع: دختر و دختر پسر تا پائين برود.  -2

حاشيه نزديك: عبارت است از خواهر مطلقا (پدرى و مادرى)، خواهر پدرى و خواهر 
دختر عمو مطلقا، حق مادرى. توجه: عمه، خاله، دختر دختر و فرزندانش، دختر برادر و 

 ارث ندارند.

 اند): : فروض (سهامى كه در قرآن ذكر شده ماده چهارم
 اند از: نساء شش تا هستند كه بشرح عبارت مشخصه در قرآن و در سوره فروض سهام

شوهر، زمانى كه همسر فوت شده فرزند و  -1الف) نصف: مستحقين آن شش نفراند: 
 باشد. نواسه (خواه دختر يا پسر) نداشته

زمانى كه ميت خواهر يا برادر نداشته باشد، آنهم در صورتى كه دختر تنها  ،دختر -2
 باشد.
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 دختر پسر: زمانى كه تنها باشد و برادرى نداشته باشد. -3
همراه با وى پدر ميت، برادر  خواهر عينى (پدرى و مادرى) زمانى كه تنها باشد و -4

 د.ميت، پسر ميت و نواسه ميت موجود نباش
 خواهر پدرى، زمانى كه تنها باشد و با وى برادر، پدر و نوه پسرى نباشد. -5

ت شوهر: زمانى كه همسر فو -1ب) يك چهارم و مستحقين آن فقط دو نفر هستند: 
 نث.شده دارى فرزند باشد مذكر يا مؤ

 نث نباشد.فوت شده، داراى فرزند مذكر يا مؤ همسر: زمانى كه شوهر -2
تحق آن تنها يك نفر است: همسر: در صورتى است كه شوهر فوت ج) يك هشتم: مس

نث باشد و اگر بيش از يك همسر داشته باشد، و داراى فرزند و نواسه مذكر يا مؤشده 
 باز هم همان يك هشتم را ميان خود تقسيم كنند.

دختران كه دو يا بيش از دو باشند و برادر  -1اند:  د) دو سوم: برندگان آن چهار گروه
 همراه نداشته باشند.

 هاى دختر كه دو يا بيش از دو باشند و ميت پسر داشته نباشد. نوه -2
خواهر عينى (پدرى و مادرى) كه تنها باشند، يعنى پدر ميت و  دو يا بيش از دو -3

فرزند ميت خواه دختر يا پسر، همراه آنان نباشد و برادر پدرى و مادرى نيز براى ميت 
 نباشد.
ش از دو خواهر پدرى با همان شرايطى كه براى خواهران پدرى و مادرى دو يا بي -4

 بيان گرديد. 3در بند 
مادر: اگر ميت فرزند و فرزند، فرزند و  -1) يك سوم: برندگاه آن سه نفر هستند: ه

 خواهر نداشته باشد. بيش از دو برادر و
نده پدر يا پدر برادران مادرى بشرط اينكه دو يابيش از دو باشند و هالك شو -2 

 .)ند فرزند نداشته باشد. (مذكر و مؤنث يكسان استبزرگ، فرزند و يا فرز
پدربزرگ: زمانى كه همراه با برادر و خواهر باشد، يك سوم برايش بهتر است.  -3 
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البته اين در صورتى است كه تعداد برادران ميت بيش از دو و خواهران بيش از چهار 
 باشند.

 توجه:
هر گاه زنى فوت كند و وارثان او، شوهر، پدر و مادر او باشند. كل  -1: يك سوم باقى

شود، سه سهم از آن شوهر است، يك سوم نصف  تركه او به شش سهم مساوى تقسيم مى
عصبه بودن به پدر  گيرد و دو سهم باقى بدليل باقى كه يك سهم است، به مادر تعلق مى

 گيرد. تعلق مى
وارث او، همسر، پدر و مادر او باشند، كل تركه اين هر گاه مردى فوت شود و  -2

ميت به چهار سهم مساوى تقسيم شود، يك چهارم كه يك سهم است به همسر تعلق 
گيرد. و دو سوم  گيرد. يك سوم باقيمانده كه آن نيز يك سهم است به مادر تعلق مى مى

مذكور مادر ثلث  گيرد. در اين دو صورت باقيمانده بدليل عصبه بودن به پدر تعلق مى
برد.  برد بلكه ثلث باقى (بعد از جدا كردن سهم شوهر يا همسر) را مى تركه را نمى
چنين قضاوت كرده است حتى اين دو مسأله بدليل نسبت دادن آنها به  سحضرت عمر
 اند. يتين شهرت پيدا كرده، عمرسحضرت عمر

 اند:  و) يك ششم: مستحقين آن شش گروه
د، نواسه يا جمعى از خواهر و برادر، يعنى دو يا بيش از دو مادر: اگر ميت فرزن -1

داشته باشد. خواهران و برادران خواه پدرى و مادرى يا تنها پدرى يا تنها مادرى باشند، 
 خواه ميراث ببرند يا خير.

جده: (مادربزرگ) اگر ميت مادر ندارد. مادربزرگ اگر تنها است تمام يك ششم  -2
 ادربزرگى ديگر، هم سطح با او وجود دارد، يك ششم بطورگيرد، اگر م باو تعلق مى

 شود. مساوى ميان آن دو تقسيم مى
 توجه: جده اصلى در ارث، مادر مادر است، و مادر پدر، محمول بر او است. -1
 برد، خواه ميت فرزند داشته باشد يا خير. پدر: در هر حال يك ششم را مى -2
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 زيرا قائم مقام پدر است.برد  مى پدربزرگ: در نبودن پدر، يك ششم را -3
برد كه ميت پدر،  فرزند مادر: دختر باشد يا پسر زمانى يك ششم تركه را مى -4

پدربزرگ و نواسه پسرى و دخترى نداشته باشد و بشرط اينكه تنها فرزند مادر خود 
باشد. يعنى اگر خواهر است، برادر همراه نداشته باشد و اگر برادر است، خواهر همراه 

 د.نداشته باش
برد كه همراه با وى تنها يك دختر از ميت  دختر پسر: وقتى يك ششم را مى -5

باشد، برادر يا پسر عموى هم رتبه با او نباشد. فرزندان دختر پسر يكى يا بيش از يكى 
 مه در يك ششم با هم برابر هستند.كند، ه باشند، فرق نمى

باشد و ديگر خواهر پدرى ميت، در صورتى كه فقط يك خواهر حقيقى داشته  -6
 برادر پدرى، يا مادرى، جد و فرزند، و نوه نداشته باشد.

 : تعصيب: ماده پنجم
 الف) تعريف عصبه يا عاصب:

شود. كه اگر تنها باشد تمام تركه را  عصبه يا عاصب در اصطالح به وارثى گفته مى
دهد و در صورت وجود ذوى الفروض باقيمانده را براى خود  براى خود اختصاص مى

شود. رسول  برد و اگر ذوى الفروض چيزى از تركه را باقى نگذارند محروم مى ىم

َُّجل  «فرمايد:  در حديث صحيح مى صاكرم  
َ
َظ� َ ََ َالَ يَ َيَمي بََقَ َيُ َو  مظ

َ
َُ بَأ ََ� َِ َِ

ظ
َُقو� �َ

ظ
ُ
َ
 

  ِ سهم كسانى را كه در قرآن سهمى براى آنان مشخص شده است بدهيد، اگر چيزى در « »َذَك
 .»گيرد تر است، تعلق مى تركه باقى ماند به وارث مردى كه با ميت نزديك

 :اقسام عصبه
 عصبه به سه گروه تقسيم مى شوند: 

اند از: پدر، پدربزرگ همچنان به باال و پسر، پسر پسر هر چند  عصبه بنفسه: عبارت -1
ر برادر حقيقى كه پائين رود. برادر كه از طرف پدر و مادر يا فقط از طرف پدر است. پس
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يا برادر پدرى هر چند كه پائين رود. عموى حقيقى يا تنها از طرف پدر عموزاده حقيقى 
هاى معتق و  ق (آزاد كننده) مرد باشد يا زن، عصبهيا پدرى، هر چند كه پائين رود. معت

 بيت المال.
راث عصبه بغيره: هر زنى كه مردى او را عصبه گردانيده است و همراه با مرد مي -2

اند از خواهران عينى همراه با برادر يا برادران عينى. (خواهر يا برادر  برد. و آنان عبارت مى
گويند كه تنها از پدر باشد و  آن را مى» على«عينى، آن است كه از پدر و مادر باشد. 

خواهر على همراه با برادر على.  گويند كه تنها از طرف مادر باشد). آن را مى» خيفى«
همراه برادرش. دختر پسر همراه با برادرش يا همراه با پسر پسر، اگر آن دختر از دختر 

ذوى الفروض نباشد. اگر دختر پسر از ذوى الفروض است، پسر پسر كه از وى يك 
 دهد. درجه پائين تر است او را عصبه قرار نمى

 شود. دو سوم آن كه دو سهم است به دختر پسر كل تركه به سه قسمت تقسيم مى
گيرد و اين دو سوم سهمى است كه در قرآن براى آنان تعيين گردده است و باقى  تعلق مى

گرداند. همه اين احكام در  يك سهم را پسر و پسر پسر، به عنوان عصبه از آن خود مى
صورتى هستند كه دختر پسر بلحاظ درجه و رتبه با پسر پسر مساوى باشد يا باالتر از 

تر قرار گيرد،  دختر پسر از پسر پسر يك درجه يا بيش از آن پائينوى قرار گيرد. اما اگر 
شود.  پسر پسر كه در درجه باالتر قرار گرفته است دختر پسر را از ميراث بردن مانع مى

 نام دارد. »حجب اسقاط«اين گونه منع در اصطالح علم ميراث 

عصبه قرار گيرد. :  هر وارث زنى كه بدليل جمع شدن با زنى ديگر عصبه مع الغري -3

مانند خواهر خواهر يا خواهران عينى كه با دختر يا دختران خود ميت يا با دختر و 
احكام مانند خواهر عينى است. در  در تمام» على«دختران پسر ميت جمع شوند. خواهر 

سهمى كه در قرآن ( اين صورت آنچه كه از فرض دختر و دختران خود ميت يا دختر و
ماند به خواهر يا خواهران عينى  . دختران پسر ميت باقى مى)گرديده است براى آنان تعيين
گيرد. با توجه باينكه خواهر عينى بمنزله برادر عينى است، با بودن خواهر  و على تعلق مى
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لى است، كه برادرزاده را برد. خواهر على بمنزله برادر ع عينى خواهر على ميراث نمى
 گرداند. خ) از ميراث ممنوع مى(ابن األ

 توجه:
له مشتركه هرگاه زنى فوت شود و از وارثان او، شوهر، مادر، برادران خيفى و يك مسأ

شود. يك دوم (نصف) مال شوهر  برادر عينى زنده باشند، كل تركه او به شش قسمت مى
است، يك ششم (سدس) مال مادر است و دو سهم از ميان شش سهم باقى مانده از آن 

ماند. زيرا كه برادر حقيقى يا عينى  و براى برادر عينى چيزى باقى نمىبرادران خيفى است 
ماند.  به محروم مىگيرد، عص عصبه است و سهم ذوى الفروض تمام تركه را در بر مى

 له همين است.فرض در اين مسأ
به مشاركت برادر يا برادران عينى (پدرى و مادرى) يا برادران  ساما حضرت عمر
است. برادران خيفى، طبق فتوى  قضاوت نموده و فتوى داده ك ثلثخيفى (مادرى) در ي

به طور مساوى با برادر يا برادران يك سوم تركه را  سو قضاوت حضرت عمر فاروق
اند.  عينى بايد تقسيم كنند. برادر عينى مانند برادر خيفى است و مؤنث و مذكر نيز يكسان

دارد.  نيز نام »هحجري«ارد. و مسأله اين مسأله به همين مناسبت مسأله مشتركه نام د
له ابرادران عينى را در مس سبدان جهت نام دارد كه وقتى در ابتدا حضرت عمر »هحجري«

ِظ الَ  بيني دِِ «گفتند:  سمذكور از ميراث محروم كرد، آنان به حضرت عمر
َِ
�فظ

ه است، فرض كن كه پدر ما سنگى بود« ؟» َىَت  نَي َ�دَةحح فك،َ َِم َ�ُِ  لو�تَي
حضرت . »آيا مادر ما يكى نيست؟؟ به چه دليل ما محروم شويم و برادران ما ميرث ببرند؟

در برابر اين دليل متقاعد شد و به مشاركت با برادران خيفى در يك ثلث، فتوى  سعمر
 داد.

 : حجب (موانع ميراث): ماده ششم
 بخشى از آن.الف) تعريف حجب:  حجب عبارت است از منع شدن از كل ميراث يا 
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حجب النقص: و منظور از آن منتقل شدن وارث از  -1ب) حجب بر دو قسم است: 
فرض (سهم) بيشتر بسوى فرض كمتر يا منتقل شدن از فرض به تعصيب يا از تعصيب به 

  فرض
 كنند، شش نفراند: آنانى كه ديگران را محجوب به حجب نقصان مى

شوهر را از نصف بسوى ربع (يك چهارم) پسر يا پسر پسر هر چند كه پائين رود.  -1
دهند، همسر را از ربع به ثمن (يك هشتم) و پدر و پدربزرگ را از عصبه بودن  انتقال مى

 دهند. (با سهم يك ششم) انتقال مىبه ذوى الفروض 
ا از نصف يك ششم (سدس) و بنتى بن (دختر پسر) ربنت (دختر) كه بنت اإل -2

و سوم (ثلثان) به طرف يك ششم (سدس) و خواهر عينى يا بن (دو دختر پسر) را از داإل
پدرى را از نصف به سدس (يك ششم) و دو خواهر عينى يا پدرى را از دو سوم (ثلثان) 
به تعصيب (عصبه شدن) و شوهر را از نصف به ربع و همسر را از ربع به ثمن (يك 

) و پدر و چهارم به يك هشتم) و مادر را از ثلث (يك سوم) به سدس (يك ششم
پدربزرگ را از تعصيب (عصبه بودن) به ذوى الفروض (با يك سهم يك ششم) انتقال 

دهد. در اين صورت اگر از تركه چيزى ماند (بعد از سهم ذوى الفروض) به پدر و در  مى
 گيرد.  صورت نبودن او به پدربزرگ به عنوان عصبه تعلق مى

تر از خود را (در صورتى  پسر) پائين بن (دخترانبنت اإلبن (دختر پسر) بنات اإل -3
كند. دختر پسر، دختران پسر  عموى هم رتبه همراه ندارند) محجوب مى كه برادر يا پسر

از نصف به سدس (يك ششم) و دو يا بيشتر از دو را  -اگر يكى باشد-تر از خود را پائين
ن) ر (بنت اإلبدهد. هم چنين دختر پس ىاز (ثلثان) دو سوم به سدس (يك ششم) انتقال م

خواهر عينى يا پدرى را از نصف به تعصيب (عصبه بودن) و دو خواهر عينى يا پدرى را 
دهد. و شوهر، همسر، مادر، پدر و  از ثلثان (دو سوم) به تعصيب (عصبه بودن) انتقال مى

ن) نيز محجوب حجوب كرده بود، دختر پسر (بنت اإلبپدربزرگ را به نحوى كه دختر م
 كند. مى
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دو يا بيش از دو برادر (عينى، خيفى و على) مادر را بصورت انتقال از ثلث (يك  -4
 كنند. به سدس (يك ششم) محجوب مى سوم)
خواهر عينى اگر يكى باشد، خواهر پدرى را كه با او خواهر پدرى ديگرى كه او  -5

چنين دو كند. و هم سدس (يك ششم) محجوب مىرا عصبه كند نباشد از نصف به 
پدرى را وقتى كه برادر پدرى كه آنان را عصبه بگرداند، همراه نباشد، از دو سوم خواهر 

 شود. دهد و حاجب مى (ثلثان) به يك ششم (سدس) انتقال مى
ج) حجب اسقاط:  منظور از حجب اسقاط، محروم كردن وارث است از تمام سهم او 

كل اين سهم او را شد، از  بود او مستحق چه سهمى مى از تركه، يعنى اگر حاجب نمى
محروم كردن، حجب اسقاط نام دارد. آنانى كه باعث حجب اسقاط براى ديگران 

 شوند، نوزده نفر بشرح زيراند: مى
 برد. بنت، (دختر) با بودن او برادر مادرى (خيفى) مطلقا ميراث نمى -1

 برد. با بودن او برادر مادرى (خيفى) ميراث نمى -دختر پسر - بنت اإلبن -2

دختر يا بيش از دو) با بودن آنان، برادر مادرى (خيفى) دختر يا دختران  (دو بنتان -3

دهد، همراه نداشته باشند، ميراث  پسر بشرط اينكه بردارى كه آنان را عصبه قرار مى
 برد.  نمى
كه با بودن او پسر پسر، دختر پسر، برادران و عموها بطور مطلق،  )پسرابن ( -4

 برند. ميراث نمى

پسر) با بودن او پسر پسر، يا دختر پسر كه هم رتبه او نباشد، (پسر  ابن اإلبن -5

 كند، محجوب نمايد. برند. پسر پسر كليه وارثانى را كه پسر محجوب مى ارث نمى

(دو دختر پسر يا بيش از دو دختر) كه با بودن آنان برادر مادرى  بنتا اإلبن فاكثر -6

عموى هم رتبه كه آنان را عصبه  (خيفى) و دختر يا دختران پسر پسر، اگر برادر يا پسر
 برند. بگرداند همراه ندارند، ميراث نمى

برادر عينى (پدرى و مادرى) كه با بودن او برادر پدرى و عمو مطلقا، ميراث  -7
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 برند. نمى

، برادر زاده (پدرى و مادرى) كه با بودن او عمو، برادرزاده ابن األخ الشقيق -8

 برند. نيستند ميراث نمى پدرى و برادرزادگانى كه با او هم رتبه

(برادر على) كه با بودن او عمو مطلقا و برادرزاده پدرى و مادرى يا تنها  اخ األب -9

 برند. پدرى ميراث نمى

، برادرزاده پدرى، كه با بودن او عمو مطلقا و برادرزادگان پائين تر ابن األخ ألب -10

 برند. از وى ميراث نمى
تر از وى،  ى پدرى و عموزادگان پايينعموى پدرى و مادرى كه با بودن او عمو -11

 برند. ميراث نمى
پسر عموى، كه پدرش از ناحيه پدر و مادر عموى ميت باشد كه با بودن او پسر  -12

 برند. تر از وى ميراث نمى عموى پدرى و عموزادگان پايين
 برند.  عموى پدرى، كه با بودن او پسر عموها مطلقا ميراث نمى -13
ه با دختر، كه با بودن آنان برادر پدرى (على) ميراث خواهر پدرى و مادرى، همرا -14

گردد و با  برد. زيرا كه خواهر عينى همراه با دختر بمنزله برادر عينى محسوب مى نمى
 برد. بودن برادر حقيقى، برادر پدرى ميراث نمى

برادر عينى (پدرى و مادرى) همراه با دختر پسر، كه با بودن آنان برادر پدرى  -15
 رد.ب ميراث نمى

برد مگر  دو خواهر (پدرى و مادرى) كه با بودن آنان خواهر پدرى ميراث نمى -16
 گرداند باشد. زمانى كه با او (خواهر پدرى) برادرى كه او را عصبه مى

و مادرى بمنزله دختر پسر روى اين حساب، خواهر پدرى همراه با دو خواهر پدرى 

شود مگر  كه خواهر پدرى ساقط مى) هست. چرا بنتني) همراه با دو دختر (بنت اإلبن(

 زمانى كه با وى برادر يا پسر عمو باشد كه او را عصبه بگرداند.
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برد. و  نمى بزرگ، جده پدرى و عمو مطلقا، (پدر) كه با بودن او پدراألب -17

 برند.  برادران نيز با بودن پدر ميراث نمى

طلقا و ، (پدربزرگ) كه با بودن او، پدرش و برادران مادرى و عمو مجده -18

 برند. برادرزادگان مطلقا، ميراث نمى
 برد. مادر، كه با بودن او، مادربزرگ مطلقا ميراث نمى -19

 : احوال پدربزرگ:  ماده هفتم
بن)، عموها، عموزادگان و برادرزادگان، اگر پدربزرگ، فرزندان پسر (أوالد اإل درباره

 كن اين فرموده رسولچه نص صريحى در قرآن پيرامون ميراث دادن آنان نيامده است ل

َالَ ي« صاللّه  مظ
َ
َُ بَأ ََ� َِ َِ

ظ
َُقو� �َ

ظ
ُ
َ
. بر )ترجمه: سهام در قرآن را به مستحقين آن بدهيد( » 

من ﴿در آيه سهم بودن آنان در ميراث تأكيد دارد. همانطور كه كلمه ولد  ن ٱ َنوِصي�ن َّ  ٓ�ِ 
وۡ 
َ
مۡ َ�ٰ أ اين درباره گيرد. بنابر نان را نيز در بر مىآباشد و  ها نيز مى شامل نوه .]11النساء: [ ﴾ِد�ن

، (پدربزرگ) بدليل مشاركت افراد مذكور در ميراث اجماع منعقد شده است. البته جد

بََواهن  ۥٓ َوَوَِثَهن ﴿اينكه مشمول، 
َ
بََو�ۡ ﴿و  ﴾ َ

َ
ِّ  هِ َوِ� َۡ  ِحدٖ َ�ٰ  لِ�ن َماّمِ سن ٱ هن دن َّ  .]11[النساء:  ﴾ل

لد الولد، مانند پدر است كه يك ششم تركه ميت را باشد، در صورت وجود ولد و و مى
برد و اگر تنها باشد تمام مال و تمام آنچه كه از ذوى الفروض باقيمانده است، را  مى
برد. و جد، پدربزرگ، در مسأله برادران، حكمى متفاوت از حكم پدر همه برادران  مى

يرا پدر در مراقبت نسبت به برد. ز كند و پدربزرگ همراه با آنان ميراث مى ميت ساقط مى
ميت با برادران هم رتبه است، برادران بوسيله پدر منسوب به برادر فوت شده هستند و 
جد (پدربزرگ) نيز بوسيله، پدر كه فرزند او (پدربزرگ) است منسوب به ميت است. 

 ) در مسأله ميراث، شش حالت دارد:روى اين حساب جد (پدربزرگ
 رسد. در اين صورت كل مال به او مى وارث ديگرى جز او نباشد، -1
تنها ذوى الفروض با وى همراه باشند، در اين صورت يك ششم را به عنوان  -2
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پدر به عنوان عصبه برد و اگر از سهم ذوى الفروض چيزى بماند به  ذوى الفروض مى
 گيرد. تعلق مى

پسر يا پسر پسر همراه وى باشد. در اين صورت فقط يك ششم به عنوان فرض  -3
 گيرد. و تعلق مىبا

شود و مقاسمت  شود يا با وى مقاسمت مى همراه با وى از يك سوم باو داده مى -4
 تعداد برادران بيش از دو نباشد. به سود او است وقتى كه

اينكه همراه او برادران و ذوى الفروض باشند، در اين صورت بيش از يك ششم  -5
از سهم شوهر يا همسر) باو داده شود يا يك ششم ثلث باقى (بعد  كل تركه باو داده مى

شوند. و مادر جد  شود. اگر ذوى الفروض تمام تركه را ببرند، برادران ساقط مى مى
شود چون يك ششم را به عنوان ذوى الفروض دارد، هر چند كه  (پدربزرگ) ساقط نمى

 گيرد. بخاطر او مسأله شكل عول بخود مى
 تذكر اول: درباره عود

برادران  -3برادران عينى،  -2جد،  -1 ند از اين سه گروه:ارث عبارت باشگاه وهر
دهند و بدينصورت برادر  پدرى، آنگاه برادران حقيقى جد را بمنزله برادر پدرى قرار مى

اند  كنند. مسأله مذكور چنين است: فرض كنيد وارثان عبارت پدرى را از ميراث محروم مى
د رؤوس وارثان به سه قسمت تقسيم از: جد، اخ عينى، و اخ على، كل تركه به تعدا

شود، يك سهم مال جد، يك سهم مال برادر عينى و يك سهم مال برادر پدرى، سپس  مى
گيرد، چرا كه  كند، سهم برادر پدرى مى برادر عينى كه برادر پدرى با جد يكى حساب مى

 كند. برادر حقيقى برادر پدرى را از حق ميراث محجوب مى
  ريهتذكر دوم: درباره اكد

گاه زنى بميرد و از وارثان او، شوهر، مادر، خواهر (عينى يا على) و جد (پدربزرگ) هر
شود. نصف آن كه عبارت از سه سهم  باقى باشند، كل تركه به شش قسمت تقسيم مى

گيرد. يك سوم كه عبارت از دو سهم است (از ميان شش سهم)  است به شوهر تعلق مى
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گيرد و يك ششم، كه  كه سه سهم است به خواهر تعلق مىگيرد. و نصف  به مادر تعلق مى
گردد) سپس  كند (برمى گيرد. مسأله از شش به نه عول مى يك سهم است به جد تعلق مى

كند، در نتيجه يك سهم جد، با سه سهم خواهر يكى  جد از خواهر تقاضاى مقاسمت مى
ار سهم را ميان خود بر ين چهشود، جد و خواهر ا شود. مجموع آنها چهار تا مى كرده مى

رِ ﴿حسب 
َُ َّ ِ  ٱ َحّظِ  لن ِمثۡ  ل

ن
كنند. اين مسأله را بطور  با هم تقسيم مى .]11النساء: [ ﴾نثََيۡ�ِ ۡ�

مستقل و جداگانه ذكر كردم بدليل اينكه تصور و فرض بر اين است كه با بودن جد 
ان را عصبه (پدربزرگ) خواهران به عنوان ذوى الفروض سهمى ندارند. چرا كه جد آن

دهد. مگر در اين مسأله  دهد. مانند برادرى كه خواهر را عصبه قرار مى بالغير قرار مى
شود. بعد جد باو  بخصوص. زيرا نخست نصف به عنوان فرض به خواهر داده مى

رِ ﴿كند. و سپس بر اساس  او مخلوط مىكند، سهم خود را با سهم  مراجعت مى
َُ َّ ِ  لن مِثۡ  ل

 ٱ َحّظِ 
ن
كنند. در نتيجه خواهر يك ششم و جد يك سوم را  تقسيم مى .]11[النساء:  ﴾ۡ�ِ نثَيَ ۡ�

برد، درست عكس آنچه كه فرض شده بود. اين مسأله بدان جهت اكدريه نام دارد كه  مى
موجب كدورت و ناراضگى خواهر است، چون فرض او (سهمى كه به عنوان فرض مال 

 د.تر داده ش او است) بيشتر بود و به او كم

 : تصحيح فرايض:  ماده هشتم
 :الف) اصول فرايض

 اصول فرايض هفتگانه:

 عرشوناربع و) 12( اثنا عرش) 8( الثامنية) 6( الستة )4( اربعة) 3( ثالثة) 2( اثنان

گيرد.  ثمن (يك هشتم) شكل مى 6) نصف از دو، ثلث از سه، ربع از چهار، سدس از 24(
شروع  12شوند، اصل كل مسأله از گاه در فرض يك چهارم و يك ششم جمع هر
 24شود، و اگر يك هشتم با يك ششم يا با يك سوم جمع شوند، اصل مسأله از  مى

 شود. شروع مى
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 ور مثال:بط
شود، نصف  اگر وارثان عبارت باشند از زوج و اخ، اصل مسأله از دو شروع مى -1

  .مال شوهر، و نصف ديگر مال برادر است
  ميت زيد) زوج ، اخ( 2به اين صورت: مسئله 

 12= 1اخ  2=   1زوج 
شود، يك سوم كه  له از سه شروع مىعبارت باشند از: ام و اب، اصل مسأوارثان  -2

 رسد. عبارت از يك سهم است مال مادر و بقيه به عنوان عصبه به پدر مى
 (ميت زيد) ام ، اب عصبه 3مسئله  باين صورت:

 .مال پدر 2باقيمانده  3=   1ام 
له از چهار شروع زوجه (همه) و اخ (برادر) اصل مسأ رثان عبارت باشند از:وا -3

شود، يك چهارم كه يك سهم است مال زوجه و باقيمانده به برادر به عنوان عصبه  مى
 گيرد. تعلق مى

 (ميت زيد) زوجه و اخ  4به اين صورت: مسئله 
 .عصبه (اخ)مال  3 باقيمانده   4= 1زوجه 

شود، يعنى  له از شش شروع مىد از: مادر، پدر و پسر، اصل مسأان وارثان عبارت -4
شود، يك ششم كه معادل يك سهم است مال مادر و  كل تركه به شش قسمت تقسيم مى

يك ششم كه معادل يك سهم است مال پدر و چهار سهم باقى مانده به پسر بعنوان عصبه 
 گيرد، تعلق مى

 م ، اب (ميت زيد) ابن ، ا 6به اين صورت: مسئله 
  6=1اب  6 = 1ام  6=  4ابن 

شود، يعنى كل  له از هشت شروع مىثان همسر و يك پسر باشند، اصل مسأوار -5
شود يك هشتم مال همسر و بقيه هفت سهم به پسر به  تركه به هشت سهم تقسيم مى

 گيرد.  عنوان عصبه تعلق مى
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 (ميت زيد) زوجه ، ابن  8به اين صورت: مسئله 
  .عصبه 7بن ا 8 = 1زوجه 

شود، يك  اند از: زوجه، ام و عم، كل تركه به دوازده سهم تقسيم مى وارثان عبارت -6
يگرد.  نوان عصبه تعلق مىچهارم مال همسر و يك سوم مال مادر و بقيه به عمو به ع

 شود. له چنين مىصورت مسأ
 (ميت زيد) زوجه، ام ، عم عصبه  12به اين صورت: مسئله 

 .عصبه 5عم  12=  4ام  12 = 3 زوجه
شود،  شروع مى 24له از از: زوجه، مادر و پسر، پس اصل مسأاند  وارثان عبارت -7

بدليل جمع شدن يك هشتم و يك ششم، يك هشتم كه معادل سه سهم است مال همسر 
و يك ششم كه معادل چهار سهم است مال مادر و باقى به پسر به عنوان عصبه تعلق 

 گيرد. مى
 (ميت زيد) زوجه، ام و ابن  24 مسئلهبه اين صورت: 

  .عصبه 17ابن  24 = 4  ام 24=   3  زوجه
 :ب) عول

تعريف عول: عول در اصطالح بمعنى اضافه كردن تعداد سهام و كاستن مقدار  -1
 سهام است.

اند، بنابراين عمل  به صحت عول فتوا داده بحكم عول: صحابه بجز ابن عباس -2
 سلمانان مروج است.م كردن به عول ميان تمام

 عول شامل چه اصولى است؟ -3
شوند، اصل شش به ده  تنها اصل شش، دوازده و بيست و چهار مشمول عول مى

بصورت فرد و زوج و اصل دوازده به هفده فقط به صورت فرد و اصل بيست و چهار 
 كند. فقط به بيست و هفت بصورت فرد عول مى
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 مثال:
 ن عبارت باشند از:عول كردن شش به هفت: وارثا -1

شود، يعنى كل تركه به  له از شش شروع مىشوهر، خواهر عينى و جده، اصل مسأ
رسد و نصف  شود. نصف كه معادل سه سهم است به شوهر مى شش قسمت تقسيم مى

رسد و يك ششم كه معادل يك سهم است  ديگر كه سه سهم است به خواهر عينى مى
 به صورت فرد عول كرد.باشد لذا از شش به هفت  مال جده مى

 (ميت زيد) زوج ، اخت عينى و جده  7 ع 6به اين صورت: مسئله 
  6 =1 جده 6 = 3اخت عينى   6=   3زوج 

 به هشت: وارثان عبارت باشند از: عول كردن شش -2
شود، يعنى كل تركه به  شش شروع مى له ازج، دو خواهر عينى و مادر، اصل مسأزو

رسد و دو سوم  صف كه معادل سه سهم است به شوهر مىشود، ن شش قسمت تقسيم مى
گيرد و يك ششم كه معادل يك  كه معادل چهار سهم است به دو خواهر حقيقى تعلق مى

 گيرد. سهم است به مادر تعلق مى
 بنابراين، اصل شش به هشت به صورت زوج عول كرد.

 (ميت زيد) زوج ، اختين عينى ، مادر 8ع 6به اين صورت: مسئله 
 6 =1مادر  6=  4اختين عينى   6=   3 جزو
 شند از:عول دوازده به سيزده، وارثان عبارت با -3

ل وجود يك ششم و يك چهارم زوجه (همسر) مادر و دو خواهر پدرى (علّى) بدلي
گردد، يك  شود يعنى كل تركه به دوازده سهم تقسيم مى له از دوازده شروع مىاصل مسأ

رسد، يك ششم كه معادل دو سهم است به مادر  وجه مىچهارم كه معادل سه سهم به ز
گيرد، روى  ى تعلق مىرسد و دو سوم كه معادل هشت سهم است به دو خواهر پدر مى

 كند: له به سيزده عول مىاين حساب مسأ
 بجه ، ام ، اختان أل(ميت زيد) زو 13 ع 12به اين صورت: مسئله 
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 12 =8ب اختان أل 12=   2ام  12=   3زوجه 
ل وجود ، وارثان عبارت باشند از: زوجه، جد، ام و بنين، بدلي27به  24عول كردن  -4

شود يك هشتم كه معادل سه سهم  شروع مى 24له از يك هشتم و يك ششم، اصل مسأ
گيرد، و يك ششم كه معادل چهار سهم است به جد پدر بزرگ،  است به مادر تعلق مى

گيرد، و دو سوم كه  م است به مادر تعلق مىگيرد و يك ششم كه معادل چهار سه تعلق مى
عول  27له به گيرد، روى اين حساب مسأ ر تعلق مىسهم است به دو دخت 16معادل 

 كند. مى
 (ميت زيد) زوجه، جد، ام و بنتين  24به اين صورت: مسئله 

 24=16بنتين  24 = 4ام  24=   4جد  24=    3زوجه 
 :ج) نحوه استنباط اصل مسأله

الفروض  يا عصبه مرد و زن و يا عصبه با ذوىاند  ورثاء: ورثه، يا عصبه مرداحوال  -1
 اند. الفروض محض است، يا فقط ذوى

باشد. مانند سه  له مطابق با تعداد رؤوس آنان مىگر ورثه تنها عصبه هستند، اصل مسأا
رسد،  شود و به هر كدام يك سهم مى له به تعداد رؤوس آنان سه مى، پس اصل مسأپسر

باشد،  له مطابق با تعداد رؤوس آنان مىمل بر زن و مرد باشند نيز اصل مسأاگر عصبه مشت

رِ ﴿باشد  البته با اين تفاوت كه سهم هر مرد دو برابر سهم يك زن مى
َُ َّ ِ  َحّظِ  لن ِمثۡ  ل

 ٱ
ن
شود  له از چهار شروع مىبا دو دختر، مسأمانند: يك پسر همراه  .]11[النساء:  ﴾نثََيۡ�ِ ۡ�
شود) به دو دختر به هر  ها دو زن تلقى مى ابق با عدد رؤوس آنان (هر مرد از عصبهمط

 شود و دو سهم مال يك پسر است. كدام يك سهم داده مى
  (ميت زيد) زوج ، ابن و بنت 4به اين صورت: مسئله 

 1 عصبه  بنت 2ابن  4 =  1زوج 
الفروض  هم ذوىله همان مخرج سالفروض باشد، اصل مسأ ه عصبات ذوىاگر همرا

له يك چهارم كل الفروض است، در اين مسأ وج كه ذوىاست، مانند، زوج، ابن و بنت، ز
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شود، يك سهم  له از چهار شروع مىد و مخرج آن از چهار است، اصل مسأبر تركه را مى
 مال زوج، دو سهم مال پسر و يك سهم مال دختر است.

الفروض باشد، بايد ديد كه  ز يك ذوىله يك يا بيش اد) تناسب چهارگانه: اگر در مسأ
اند از: تماثل،  تناسب مخارج سهم آنان چيست؟ يعنى مخارج از چهار نسبت كه عبارت

تداخل توافق و تباين، با هم چه نسبتى دارند؟ آشنايى با نسبتى كه مخارج سهام 
له و تصحيح آن ضرورى است. در صورت ا كردن اصل مسأالفروض دارند، براى پيد ذوى

له يكى از دو مخرج متماثل قرار يك دوم يا دو، تا يك ششم اصل مسأ ماثل: مانند: دو، تات
آيد. مانند: شوهر همراه با يك خواهر عينى  شود، و بعد عمل تقسيم باجراء در مى داده مى

ج متماثل كه همان دو يك دوم مال شوهر و يك دوم، مال خواهر، يكى از اين دو مخر
 آيد. در مى ءشود و بعد عمل تقسيم باجرا داده مى له قراراست، اصل مسأ

گردد،  له انتخاب مىو شش، عدد بزرگتر بعنوان اصل مسأ در صورت تداخل: مانند: سه
شود  له قرار داده مىتر اصل مسأ تر است، لذا بزرگ د بزرگزيرا كه عدد كوچكتر داخل عد

شود، يك  شروع مى له از ششآيد، روى اين حساب مسأ جراء در مىو عمل تقسيم با
ششم كه يك سهم است مال مادر است و يك سوم مال برادران خيفى است كه عبارت 

 گيرد كه عصبه است: است از دو سهم. و سه سهم باقى به عمو تعلق مى
 ت زيد) ام ، دو برادر مادرى و عم(مي 6به اين صورت: مسئله 

 .عصبه 3عم  6=   2دو برادر مادرى   6 = 1 ام
ترين مقسوم عليه مشترك ميان دو عدد كه وفق نام دارد،  توافق: به كوچكدر صورت 

شود. بعد از بدست آوردن، يكى از آن دو عدد متوافق را تقسيم بروفق و حاصل  توجه مى
شود  له قرار داده مىآيد، اصل مسأ يم، آنچه كه بدست مىكن تقسيم را ضرب در ديگرى مى

 مانند: زوج، ام ، ابن، ابن ابن و بنت.آيد  و بعد عمل تقسيم باجراء در مى
 عصبه (ميت زيد) زوج ، ام ، (سه ابن و بنت) 12به اين صورت: مسئله 

 مابقى عصبه 12 = 2ام  12=   3زوج 
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شوند،  چهار و شش دو عدد متوافق هستند كه هر دو بر دو بطور مساوى تقسيم مى
دو تقسيم نموده ودر ديگرى  شود. يكى از شش و چهار، را بر پس عدد دو وفق ناميده مى

له دوازده قرار باشد، پس اصل مسأ ل ضرب دوازده مىكنيم، در هر صورت حاص ضرب مى
شود، يك ششم كه دو  گيرد، يك چهارم كه معادل به سه سهم است به زوج داده مى مى

گيرد و هفت سهم باقى ميان سه پسر و يك دختر تقسيم  سهم است به مادر تعلق مى
 شود. دختر يك سهم و به هر پسر دو سهم داده مى شود، به مى

نند در صورت تباين: تباين آن كه دو عدد، درهيچ نسبتى با هم توافق نداشته باشند، ما
و  كنيم له در صورت تباين، يكى را در ديگرى ضرب مىبراى پيدا كردن اصل مسأ 4و  3

وج، ام و شود. مانند: ز عمل تقسيم اجرا مى گيرد و بعد له قرار مىحاصل ضرب اصل مسأ
گيرد، يك سوم كه  باشد (يك دوم) به شوهر تعلق مى اخ يعنى، نصف كه مخرج آن مى

مخرج آن سه است (يك سوم) مال مادر است. ميان دو و سه تباين است، آن دو را با هم 
است با شش. روى اين حساب اصل  كنيم، حاصل ضرب دو و سه مساوى ضرب مى

شود، نصف كه سه سهم است مال شوهر است، دو كه يك سوم  له از شش شروع مىمسأ
 رسد كه عصبه است. است مال مادر است، و يك سهم باقيمانده به برادر مى

) انكسار: انكسار اين است كه بعضى از سهام بر رؤوس يا بر صاحبان خود قابل ه
بينيم  حالتى مىقسمت نباشد، به تعبير ديگر، سهام بر وارثين قابل قسمت نباشند. در چنين 

له توافق است وفق ورثه را در اصل مسأكه تناسب ميان سهام و رؤوس چگونه است؟ اگر 
له تلقى نموده و شود، آن را اصل مسأ درست تقسيم مىكنيم، حاصل ضرب كه  ضرب مى

كنيم و حاصل  كنيم، بعد سهم هر كدام را در وفق ضرب مى تقسيم را از آن شروع مى
 گيرد. البته از اصل تصحيح: ار مىضرب سهم هر كدام قر

 زيد) زوج ، ابن، ابن ، بنت، بنت (ميت 8به اين صورت: مسئله 
 1 ، بنت1عصبه    بنت  2،  2ابن  ابن، 4=   1ت   2زوج 

ماند. سه  شود، سه سهم ديگر باقى مى يك چهارم كه يك سهم است به شوهر داده مى
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شان مشخص نيست و  سهمميان رؤوس كه شود،  بر وارثان كه چهار تا هستند تقسيم نمى
له كه چهار رؤوس دو تا است. دو را در اصل مسأله، توافق است. وفق ميان اصل مسأ

له شت است بعد از تصحيح بجاى اصل مسأكنيم، حاصل ضرب كه عدد ه است ضرب مى
آيد. يعنى يك  در مى ءشود و عمل تقسيم مانند گذشته باجرا كه چهار بود، قرار داده مى

رِ ﴿شود. باقيمانده شش بر اساس  چهارم كه معادل دو سهم است به شوهر داده مى
َُ َّ ِ  ل

 ٱ َحّظِ  لن ِمثۡ 
ن
 گردد. ميان دو پسر و دو دختر تقسيم مى . ]11[النساء:  ﴾نثََيۡ�ِ ۡ�

اى كه در جدول زير  شود، بگونه به هر پسر دو سهم و به هر دختر يك سهم داده مى
 فرماييد. مالحظه مى

 بنت، بنت (ميت زيد) زوج، ابن، ابن، 2*4=8ت  4اين صورت: مسئله  به
 1، بنت 1بنت   للذكر مثل... 2، ابن 2ابن   4 *2= 2زوج 

اگر ميان عدد رؤوس و سهام تباين است. عدد رؤوس در كل سهام ضرب داده 
گيرد و تقسيم مانند سابق  له قرار مىأشود، حاصل ضرب بعد از تصحيح اصل مس مى

 آيد. مثال: در مى ءباجرا
 (ميت زيد) زوجه، ابن، بنت  3 * 8 =24ت  8به اين صورت: مسئله 

رِ ﴿ 14 ابن 8= * 3زوجه 
َُ َّ ِ  ٱ َحّظِ  لن ِمثۡ  ل

ن
 بنت. .]11[النساء:  ﴾نثَيَۡ�ِ ۡ�

شود، يك هشتم كه معادل يك سهم  له از هشت شروع مىبدليل وجود يك هشتم، مسأ
سهم باقى مانده، هفت بر سه قابل قسمت نيست. ميان شود، هفت  است به همسر داده مى

عدد و روس، يعنى سه و اصل فريضه، يعنى هشت تباين است. لذا عدد روس را در اصل 
آيد،  در مى ءآيد، بعد تقسيم مانند سابق باجرا بدست مى 24كنيم، عدد  فريضه ضرب مى

سهم ميان يك  21ه شود، باقيماند يك هشتم كه معادل سه سهم است به همسر داده مى

رِ ﴿پسر و يك دختر بر اساس 
َُ َّ ِ  ٱ َحّظِ  لن ِمثۡ  ل

ن
شود، به  تقسيم مى .]11[النساء:  ﴾نثََيۡ�ِ ۡ�

 جدول باال مالحظه فرمائيد.
اين در صورتى بود كه سهام يك فريق كسرى داشت. اما وقتى كه سهام بيش از يك 
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ن نگاه يان هر فريق و سهم آشود كه م ح مىفريق كسرى داشته باشد، بدينصورت تصحي
شود، كه آيا نسبت ميان آنها چيست؟ تداخل است يا توافق و يا تماثل، در  كرده مى

تر  شود، در صورت تداخل به عدد بزرگ صورت تماثل به يكى از آن دو عدد اكتفا مى
كنيم. و در  شود، در صورت توافق وفق را در يكى از دو عدد كامل ضرب مى اكتفا مى
 كنيم. باين يكى از دو عدد كامل را در عدد كامل ديگر ضرب مىصورت ت

اند از: دو همسر و دو برادر عينى، اصل مسأله از  مثال كسر در دو فريق: وارث عبارت
شود، باقى  شود، يك سهم مال دو همسر است و يك بر دو تقسيم نمى چهار شروع مى

سه بر دو قابل تقسيم نيست، عدد  رسد، و مانده سه سهم بخاطر عصبه بودن به برادران مى
گيريم. ميان آنها تماثل وجود دارد. لذا به يكى از  رؤوس زوجين و دو برادر را در نظر مى

نيم، حاصل ضرب كه هشت ك اين دو عدد اكتفا نموده در اصل فريضه آن را ضرب مى
 آيد: در مى ءله قرار گرفته و عمل تقسيم مانند سابق باجرااست اصل مسأ

 وس:ؤتماثل عدد رمثال 
 (ميت زيد) زوجه ، زوجه، اخ عينى، اخ عينى  2* 4=8ت  4به اين صورت: مسئله 

  6ت  3اخ عينى  6 ت 3اخ عينى  2    ت 14=  1زوجه  
                2 

 84 زوجه
 21 زوجه

 33 برادرعينى
 33 برادر عينى
همسر داده  شود، يك چهارم كه يك سهم است به دو له از چهار شروع مىاصل مسأ

باشد، ميان سهام و عدد رؤوس زوجين و هم  شود و سه باقيمانده از آن دو برادر مى مى
وس ؤبه عدد ر شود وس دو برادر نسبت تباين است. نگاه مىؤچنان ميان سهام و عدد ر

شود،  مى ءزوجين و برادران، ميان اين دو عدد نسبت تماثل است. به يكى از آنها اكتفا
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شود. حاصل  له كه چهار است ضرب داده مىصل مسأنظر گرفته در ا يعنى دو را در
 گردد. عمل تقسيم مانند گذشته جارى مى آيد و ضرب دو در چهار عدد هشت بدست مى

 مثال تداخل و تباين، چهار همسر، سه دختر و دو خواهر است.
                   288      24 

 93 زوجه
 9 زوجه
 9 زوجه
 9 زوجه
 6416 بنت

 64 نتب
 64 بنت

 305 عين اخت
 30 عينى اخت

آنان بود، لذا سهام را رها كرده به عدد رؤوس مالحظه   كسر ميان سه فريق و سهام
تر كه  ) ميان چهار و دو تداخل بود، بزرگ3و  2، 4شد، عدد رؤوس عبارت بودند از: (

 12رب چهار است، انتخاب گرديد، ميان چهار و سه تباين بود، ضرب كرديم، حاصل ض
بدست آمد، بعد از بدست  288ضرب داده شد،  24را در اصل مساله  12بدست آمد، 

 است، عمل تقسيم مانند گذشته اجرا گرديد. 288آمدن عدد تصحيح كه 

 : : خنثى مشكل نهمماده 
نث بودنش نثى مشكل نوزادى است كه مذكر و مؤخنثى مشكل: منظور از خ -1

رده شود تا بسن بلوغ برسد و وضعيت او روشن گردد. مشخص نباشد. درباره او انتظار ك
اگر قبل از روشن شدن وضعيتش شركاء ميراث او خواسته باشند تركه ميت را تقسيم 
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بدان معتقداند، اين است كه نصف سهم مرد و نصف  ءكنند، روشى كه برخى از علما
 شود. سهم زن به او داده مى

) له و فرض استاز سهم اصل مسأ(منظور روش عملى اين است كه اول يك سهم 
نث بعد سهمى ديگر به عنوان اينكه مؤ به عنوان اينكه مذكر است در نظر گرفته شود و

 است براى وى در نظر گرفته شود.
بعد از تصحيح نگاه شود كه تناسب ميان اين فرايض چيست؟ تا به يك عدد تبديل 

صل ضرب همان عددى شود، حا شوند، بعد نتيجه تناسب در احوال ضرب داده مى
گيرد، و بعد بر سهام تقسيم  بدست خواهد آمد كه بعد مقسم اولى، مقسم دوم قرار مى

شود، بعد سهم هر وارث در آن  شود، حاصل قسمت در كنار هر سهم قرار داده مى مى
 شود. شود حاصل ضرب جمع كرده مى ضرب داده مى

                              288      24 
 1232 ابن 
 721 ابن 
 511 خنثى 

 اى كه در اين جدول نشان داده شده است. بگونه
براى خنثى دو فرضيه در نظر گرفته شده است. اولى بر فرض اينكه او مذكر است،  -1

 به هر كدام يك سهم داده شده است.كل تركه به دو قسمت مساوى تقسيم شده 
تقسيم شده و براساس  نث است كل تركه به سه قسمتدومى بر فرض اينكه او مؤ

رِ ﴿
َُ َّ ِ  ٱ َحّظِ  لن ِمثۡ  ل

ن
دو سهم به پسر و يك سهم به خنثى داده شده  .]11[النساء:  ﴾نثََيۡ�ِ ۡ�

 است.
) تباين است، اين دو تا را با هم 3) و ميان فرضيه دوم (2تناسب ميان فرضيه اول ( -2

بود، ضرب داديم،  را در عدد اطول كه دو تا 6ضرب داديم، عدد شش بدست آمد، عدد 
مقسم به تصحيح قرار داده شد، بعد مقسم به تصحيح كه همان  12بدست آمد عدد  12
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بدست آمد و در  6است بر هر سهم تقسيم شد، در اولى يعنى تقسيم بر دو  12عدد 
 را باالى هر فرض قرار داديم. 6و  4بدست آمد،  4دومى يعنى تقسيم بر سه عدد 

هر فريق را در عدد باالى سهم ضرب داده، حاصل ضرب  در مرحله چهارم، سهم -4
حاصل ضرب ( بدست آمد، آن را تقسيم بر دو 10را با هم جمع كرديم، براى خنثى عدد 

است سهم او  5كرديم حاصل قسمت كه  )را بر عدد احوال كه دو تا بودند تقسيم كرديم
د، حاصل قسمت عدد تقسيم بر دو ش 14قرار گرفت. براى پسر چهارده بدست آمد، عدد 

 بدست آمد، سهم پسر قرار گرفت. 7

  : ميراث جنين، مفقود و غريق: دهمماده 
نكه حمل: ورثه درباره حمل اختيار دارند، يعنى اينكه تركه را تقسيم نكنند تا اي -1

نث بودنش معلوم شود، آنگاه تركه را تقسيم كنند، يا اينكه حمل بدنيا بيايد، و مذكر و مؤ
شوند، حداقل سهم متيقين  قسيم كنند و وارثانى كه بدليل وجود حمل متضرر مىتركه را ت

ميرد و  به آنان داده شود و بقيه توقيف شود تا اينكه حمل بدنيا بيايد، مثال شخصى مى
گذارد، همسر كه حامله است بسبب وجود حمل و متولد  همسرى را كه حامله است مى

برد. و در صورت عدم حمل يا بدنيا آمدن  مىشدن آن بصورت زنده يك هشتم تركه را 
برد، اكنون يك هشتم كه متيقن است در حال  آن بصورت مرده، يك چهارم تركه را مى

حاضر به او داده شود و بقيه تا وضع حمل توقيف گردد. اگر حمل بصورت زنده بدنيا 
يا آمد، يك آمد، مادرش حق بيشتر از يك هشتم را ندارد و اگر حمل سقط شد و مرده بدن

چهارم تركه، كه در صورت نبودن اوالد، فريضه او است، بطور كامل برايش داده خواهد 
 شد.

مفقود: اگر يكى از وارثان مفقود گرديد، و ساير وارثان، قبل از روشن شدن  -2
وضعيت مفقود كه آيا زنده است يا مرده، خواسته باشند تركه را تقسيم كنند، همان روشى 

شد، درباره مفقود و خويشاوندانش نيز بايد عمل شود،  ل بدان عمل مىكه درباره حم
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يعنى به وارثانى كه حق مشخصى دارند همان مقدار متيقن به آنان داده شود و باقى تا 
صدور حكم موت يا زنده بودن مفقود توقيف شود، مثال: شخصى هالك شده و دو پسر 

ه پسر موجود نصف تركه، كه متيقن باقى گذاشته است كه يكى از آنان مفقود است. ب
است داده شود و نصف باقى تا روشن شدن وضعيت مفقود مسدود نگاه داشته شود، 
مثالى ديگر: شخصى فوت شده زوجه، مادر و دو برادر كه يكى مفقود است باقى گذاشته 
است، يك چهارم كامل تركه به همسر داده شود. زيرا حق او با بودن و نبودن مفقود 

ن است. سهم او نيز متيقن است. اما برادر موجود نصف باقى (بعد از بيرون كردن يكسا
شود،  شود چون متيقن است. نصف باقى توقيف مى يك چهارم و يك ششم) باو داده مى

نصف باقى سهم او است، اگر موتش ثابت شود، برادر  اگر زنده بودن مفقود روشن شود،
 برد. موجود نصف ديگر را مى

شود بشرح  تصحيح مى 24له از رد، باقيمانده مال برادر است، مسأب سوم را مىمادر يك 
 زير:

 
اعتبار اينكه مفقود زنده له دو فرض (اصل) در نظر گرفته شده است اول بمسأ -1

له از عتبار اينكه مفقود مرده است و مسأشود، فرض دوم با تصحيح مى 24له از است. مسأ
 شود. صحيح مى 12

دو فرض نگريسته شد، هر دو فرض بر نصف سدس توافق داشتند،  به جايگاه -2
فق فريضه دوم كه يكى باالى فريضه دوم قرار داده شد و وفق فريضه اول كه دو تا بود

بدست آمد،  24ضرب داده شد،  12بود باالى فريضه اول قرار داده شد، در فريضه دوم 
 .آن را مقسم به آخر، يعنى مقسم به تصحيح قرار داديم
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حيات مفقود متضرر  بنابر اصل، دادن اقل متيقن به وارثانى كه بدليل وجود و -3
) قرار 24) آن را در عددى كه باالى فريضه اول (6شوند، آنچه كه سهم همسر بود ( مى

گرفته بود، ضرب داديم، شش بدست آمد، شش را در جدول جلوى همسر بر مبناى 
ا نيز در همان عددى كه سهم همسر را ضرب مقسم به تصحيح قرار داديم، سهم مادر ر

داديم، ضرب داديم، عدد چهار بدست آمد، آن را نيز در جدول جلوى مادر بر مبناى 
) كه سهم در درست برادر 7مقسم به تصحيح قرار داديم مضروب سابق را در عدد هفت (

زنده موجود بود ضرب داديم، عدد هفت بدست آمد، عدد هفت را در خانه جلوى برادر 
 و موجود، در جدول بر مبناى مقسم به تصحيح قرار داديم.

سهم هستند، هفت سهم باقى تا صدور  17) 24مجموع سهام بر مبناى مقسم به ( -4
مانند، اگر حكم حياتش صادر شود، هفت  حكم موت يا زنده بودن مفقود، مسدود مى

ك سوم سهم مادر از آنها سهم باقى مانده از آن او هستند، اگر حكم مرگ او صادر شود ي
رسد و باقى به برادر موجود داده  شود، يعنى سهم مادر از چهار به هشت مى تكميل مى

يابد و مطلوب  شوند روى اين حساب سهم برادر از هفت سهم به يازده سهم ارتقاء مى مى
 همين است.

 ءلماغرق شدگان: غرق شدگان، در آب يا زير آوار و سوخته شدگان، نزد اغلب ع -3
برند و هر كدام از وارثان كه از هالك شدگان نيستند، ميراث  از همديگر ميراث نمى

شوند و معلوم نيست كه كدام يك  برند، بطور مثال: دو برادر در يك حادثه هالك مى مى
جلوتر هالك شده است، يكى از آنان يك همسر، يك دختر و يك عمو دارد، دومى دو 

فتوا بر اين است كه وارثان هر كدام، از مورث خود ميراث دختر و همان عمو را دارد، 
يعنى يك هشتم تركه او به همسرش داده  برد، برند، از برادر اولى همسرش ميراث مى مى
شود، و باقيمانده به  برد، يعنى يك سوم تركه باو داده مى شود، و دخترش ميراث مى مى

برند، يعنى دو  دخترش ميراث مىرسد، از برادر دومى، دو  عمويش چون عصبه است، مى
 باشد چون عصبه است. آن عمويش مى شود و يك سوم ديگر از سوم تركه به آنان داده مى
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 : ذوى األرحام:  يازدهمماده 
 ذوى االرحام چه كسانى هستند؟

اند و نه عصبه، مانند: دائى،  رحام خويشاوندانى هستند كه نه ذوى الفروضذوى األ
، پسر خواهر، دختر خواهر، فرزندان دختر و هر خويشاوندى كه خاله، عمه، دختر عمو

 وارث نيست. زيرا اينان نه ذوى الفروض هستند و نه عصبه.
 : حكم وارث كردن ذوى األرحام

اى از صحابه، تابعين و  رحام اختالف نظر است، عدهاأل در باره وارث گردانيدن ذوى
شود، زيرا خداوند در قرآن سهمى  اث داده نمىرحام ميراأل اند كه به ذوى ه بر اين عقيدهائم

براى آنان ذكر نكرده. خداوند تقسيم ميراث را در قرآن بر عهده خود گرفته و وارثان را 
معتقد به ندادن ميراث  ميان امامانى كهفروض و عصبات منحصر كرده است. درال در ذوى
اى ديگر معتقد  وند. عدهش ديده مى /و امام مالك /رحام هستند، امام شافعىاأل به ذوى

ديده  /و امام احمد /به دادن ميراث به آنان هستند، در ميان آنان، امام ابوحنيفه
كنند كه داللت بر  رحام از رواياتى استناد مىاأل معتقدين به دادن ميراث به ذوىشوند.  مى

ده ر آنان در قرآن آمدر صورت نبودن وارثانى كه ذك صاين مطلب دارند كه رسول اكرم

 «فرمايد:  رحام را وارث گردانيده است، از جمله اينكه مىاأل است، ذوى
َ
ُُ َن ظ ال يُل َ�ّ

ظ
ِ�

 ُ
َ
َ َُ َّ  .»دايى وارث كسانى است كه وارثى ندارند« ).ترمذى( »َ�

 مذهب راجح:
رحام األ ه معتقد به دادن ميراث به ذوىقول و مذهب راجح، مذهب كسانى است ك

 مالكيه و شافعيه از قول و فتواى گذشته خود رجوع ءاز علما هستند، بنابر اين بسيارى
جحان اين مذهب اين اند. دليل برترى و ر رحام فتوا دادهاأل كرده و به دادن ميراث به ذوى

رحام، خويشاوند هستند و حفظ خويشاوندى واجب است و پيوند األ است كه ذوى
المال كه   كند. برخالف بيت حق مىرحام را با ميت ملاأل خويشاوندى و پيوند اسالم، ذوى

دهد، عالوه بر اين براى  تنها اسالم است كه آن را با هالك شونده (موروث) پيوند مى
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المال شرط اين است كه مدير و ناظر آن شخصى عادل و امين باشد و در  قيمومت بيت
كنند،  ىجهت نفع و مصلحت عامه مسلمانان انفاق كند، گاه وقتى اين شرايط تحقق پيدا نم

 رحام وارث قرار داده شوند.األ  المال ذوى نين حالتى بجاى بيتلذا الزم است كه در چ
  :األرحام نحوه وارث گردانيدن ذوى

شوند  الفروض و عصبات قرار داده مى رحام در ميراث قائم مقام كسانى از ذوىذوى األ
شود كه به ميت  ده مىكه بوسيله آنان به ميت منسوب هستند، به هر كدام همان ميزان دا

رحام بعنوان األ اگر شخصى هالك شود و تنها ذوى شد، بود، داده مى اگر زنده مى او،
وارث، بشرح زير باقى باشند، مانند: دختر دختر، و پسر خواهر، تركه ميان آن دو به دو 

برد، چرا كه نصف سهم  شود، دختر دختر نصف تركه را مى قسمت مساوى تقسيم مى
گيرد چرا كه مادرش  بود و نصف ديگر به پسر خواهر تعلق مى اگر زنده مى مادرش هست
شد و  داد. زيرا اگر شخصى هالك مى بود، نصف تركه را بخود اختصاص مى اگر زنده مى

گذاشت، كل تركه ميان خواهر و دختر بطور مساوى  يك دختر و يك خواهر را باقى مى
ف و فرض خواهر نيز نصف ذكر شده شد، چرا كه فرض دختر در قرآن نص تقسيم مى

بود، اين  بود و همراه باوى دختر برادر پدرى مى است. فرض كنيم كه اگر خواهر عينى مى
دختر برادر سهمى از ميراث نداشت زيرا وارثى كه دختر برادر بوسيله او به ميت ارتباط 

و مادرى)  كند، برادر پدرى است و برادر پدرى با بودن خواهر حقيقى (پدرى پيدا مى
شود. تركه ميان دختر دختر، و پسر خواهر، بشرح زير  محجوب و ممنوع از ميراث مى

 تقسيم شود:
                   2 
 1 بت بنت 

 1 شقيقه  اخت  بنت
  محجوب  بأ  خاأل  بنت 
 مساله دوم:  
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 مانند: شود و وارثانى بشرح زير از او باقى مى شخصى هالك مى
 دختر خواهر عينى  -1
 تر خواهر پدرى دخ -2
 پسر خواهر مادرى  -3
  پسر عموى عينى -4

برد، چون قائم مقام مادر است،  دختر خواهر عينى نصف، يعنى ميراث مادر خود را مى
رسد، كه ميراث مادر او است و دختر فعال قائم مقام  به دختر خواهر پدرى يك ششم مى

رسد، و باقيمانده به  است مى اوست، و به خواهرزاده مادرى يك ششم كه سهم مادر او
شود كه سهم پدرش كه عموى ميت و عصبه است  عموى (پدرى و مادرى) داده مى دختر

 باشد. مى
                                      6  

 3 بنت اخت حقيقى
 1 ببنت اخت األ
 1 مابن اخت األ

 1 بنت عم شقيق
ختر خواهر حقيقى شود، يك دوم كه سه سهم است به د له از شش شروع مىاصل مسأ

گيرد، يك سهم  شود، يك سهم كه يك ششم است به دختر خواهر پدرى تعلق مى داده مى
ماند به  گيرد، و يك سهم باقى مى كه يك ششم است و به پسر خواهر مادرى تعلق مى

شود كه همان سهم پدرش كه عمو و عصبه ميت است  دخترعموى حقيقى داده مى
 باشد. مى

 مثالى ديگر:
 فوت كرده و وارثانش بشرح زير هستند:شخصى 

 دختر دختر. -1
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  دختر خواهر حقيقى -2
 پسر خواهر مادرى  -3
 دختر خواهر پدرى  -4
بود،  برد چون قائم مقام مادر است، اگر مادرش زنده مى دختر دختر، نصف تركه را مى 

شود، چرا كه او نيز  برد. نصف ديگر به دختر خواهر حقيقى داده مى نصف تركه را مى
شد، به خواهر زاده  بود، نصف دوم باو داده مى مقام مادر است، اگر مادرش زنده مى قائم

شود، چون مادرش كه او قائم مقام آن است در اين صورت ميراث  مادرى چيزى داده نمى
چنين دختر برادر پدرى نيز و بخاطر دختر صلبى محجوب است، همبرد، بدليل اينكه ا نمى

ب برد، چون، اخ األ و است ميراث نمىرش، كه او قائم مقام ابرد، زيرا كه پد ميراث نمى
(برادر پدرى) بدليل خواهر عينى (پدرى و مادرى) محجوب است، جدول زير مالحظه 

 شود.
                                      2  

 1 بنت بنت
 1 ابن اخت شقيه

 0 مابن اخت األ
 0 ببنت اخ األ
يك سهم كه معادل نصف است به دختر دختر و يك شود،  له از دو شروع مىاصل مسأ

همين است، پسر  شان  شود، چون سهم مادران سهم ديگر به پسر خواهر حقيقى داده مى
خواهر مادرى سهمى از ميراث ندارد، زيرا مادرش كه او قائم مقام او است بدليل دختر 

زيرا پدرش كه ، صلبى محجوب است، هم چنين دختر برادر پدرى سهمى از ميراث ندارد
 منسوب است بدليل وجود خواهر حقيقى محجوب است. بوسيله او به ميت

 مثالى ديگر:
 گذارد: كند وارثانى را بشرح زير بجا مى شخصى فوت مى
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دختر خواهر عينى دختر خواهر پدرى، پسر خواهر (مادرى) و پسر عموى حقيقى، 
سهم است به دختر  يك دوم كه معادل سه شود، كل تركه به شش قسمت تقسيم مى

بود، به  باشد، اگر زنده مى شود زيرا نصف ميراث مادرش مى خواهر (حقيقى) داده مى
بود  لثلثين، چون مادرش اگر زنده مىل تكملةشد،  دختر خواهر (پدرى) يك ششم داده مى

شد، و به پسر خواهر (مادرى) نيز يك  بودند، باو يك ششم داده مى و شرايط نيز همين مى
شود، چون فرض مادرش كه او قائم مقامش هست، يك ششم است و  اده مىششم د

رسد چون سهم پدرش كه  باقيمانده كه يك ششم است به دختر عموى (حقيقى) مى
 ) توجه شود.2عاصب است همين است. به جدول شماره (

                                      6 
 3  بنت اخت حقيقيه

 1  ببنت اخت األ
 1  مت األابن اخ

 1بنت عم (حقيقى)
شود. نصف كه سه سهم است مال دختر خواهر حقيقى است.  مسأله از شش شروع مى

يك ششم كه يك سهم است مال دختر خواهر پدرى است. يك ششم كه يك سهم است 
گيرد، چون فرض مادرش يك ششم است. باقيمانده يك  به دختر خواهر مادرى تعلق مى

شود. چون سهم پدرش كه او قائم مقامش هست  قى) داده مىسهم به دختر عموى (حقي
 همين است.

گذارد. دختر  كند وارثانى را بشرح زير پشت سر مى مثالى ديگر: شخصى فوت مى
پسر و خواهر حقيقى، پسر خواهر (مادرى، دختر خواهر (پدرى) يك دوم به  -دختر 

اهر حقيقى يك دوم كه شود و به پسر خو دختر دختر، كه ميراث مادرش هست داده مى
شود. پسر خواهر مادرى بدليل وجود دختر صلبى محجوب  فرض مادرش هست داده مى

برد.  بود، با بودن بنت صلبى ميراث نمى است. چون اگر مادرش (اخت خيفى) زنده مى
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برد. زيرا كسى كه او به ميت نسبت داده  هم چنين دختر برادر (پدرى) ميراث نمى
شد  بود، بدليل وجود خواهر حقيقه محجوب مى پدرى، اگر زنده مى شود، يعنى برادر مى

 توجه شود. 3برد. به جدول شماره  و ميراث نمى
                                      2  

 1  بنت بنت 
 1  اخت حقيقى بن

 0  مابن اخت األ
 0ب بنت اخ أل

ر دختر و يك شود يك دوم به دخت اصل مسأله بدليل وجود نصف از دو شروع مى
گيرد. پسر خواهر مادرى و دختر برادر پدرى  دوم به پسر خواهر حقيقى تعلق مى

 شوند. محجوب مى
گذارد. خاله و  كند وارثانى را بشرح زير پشت سر مى مثالى ديگر: شخصى فوت مى

برد. زيرا ميراث مادرش كه او قائم مقامش هست، اگر زنده  خاله يك سوم را مى -عمه
بود. و دو سوم ديگر كه عبارت از دو سهم است به عمه تعلق  ين ثلث مىبود، هم مى
گيرد. چرا كه عمه بوسيله پدر ميت، با ميت خويشاوندى دارد و اگر پدر ميت زنده  مى
بود، در اين حالت باقيمانده ميراث را به عنوان عاصب از آن خود مى كرد، اكنون كه  مى

 توجه شود. 4برد. به جدول شماره  مى دختر قائم مقامش هست همان سهم پدر را
                                      3  

 1  خاله
 2  عمه

شود. يك سوم كه يك سهم است به خاله  بدليل وجود ثلث، مسأله از سه شروع مى
شود. چون ميراث مادرش همين است. دو سوم ديگر كه عبارت از دو سهم  داده مى

پيوندد يعنى پدر ميت عاصب  . زيرا كسى كه عمه به ميت مىگيرد هستند به عمه تعلق مى
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برد. عمه كه قائم مقامش هست نيز همان  است، باقيمانده از ميراث ذوى الفروض را مى
 برد.  سهم پدر خود را مى

رحام با بودن حتى يك نفر از ذوى الفروض و عصبه ميراث توجه: الف) ذوى األ
ذوى الفروض دوباره به ذوى الفروض برگردانده  برند. چرا كه باقيمانده از سهم نمى
هر و يا همسر باشند آنگاه شود تا اينكه چيزى باقى نماند. البته اگر ذوى الفروض شو مى

برند. اگر شخصى فوت كند و وارثانى بشرح زير را پشت سر  رحام ميراث مىذوى األ
اده و به عمه چيزى د رسد بگذارد. برادر مادرى يا پدرى و عمه تمام تركه به برادر مى

چيزى باقى نمانده است تا ذوى  رحام است و از تركهشود. زيرا عمه از ذوى األ نمى
رحام وارث آن شود. هم چنين اگر كسى فوت كند و پشت سر خود، مادر و خاله را األ

گذاشته باشد. كل تركه از آن مادر است، چه از طريق فرض و چه از طريق رد، و خاله در 
ندارد. البته اگر كسى فوت نموده، همسر و دختر برادر را پشت سر گذاشته آن سهمى 

گيرد.  شود و باقيمانده به دختر برادر تعلق مى است. يك چهارم تركه به همسر داده مى
الفروض  چون برادرزاده قائم مقام برادر است و برادر از عصبه است. هر آنچه كه از ذوى

 دهد. اص مىباقيمانده است، آن را بخود اختص
رحام اگر زياد هستند. مانند، ذوى الفروض و عصبات با آنان معامله ب) ذوى األ

ى را گردد و حقيقى، پدر شود. يعنى اعلى موجب حرمان و محجوب شدن اسفل مى مى
رحام در خويشاوندى با ميت مساوى هستند، در ميراث كند. و اگر ذوى األ محجوب مى

 ام بر ديگرى برترى ندارد.نيز بطور مساوى شريكند. هيچكد

رِ ﴿
َُ َّ ِ  ٱ َحّظِ  لن ِمثۡ  ل

ن
 رحام نيز اعمال مى گردد.ذوى األدر حق  .]11[النساء:  ﴾نثََيۡ�ِ ۡ�

گذارد: بنت بنت  كند وارثانى را بشرح زير پشت سر خود مى مثال: شخصى فوت مى
تر) كل (دختر دختر) بنت بنت بنت (دختر دختر دختر) يا ابن بنت بنت (پسر دختر دخ

باشد. دختر دختر دختر يا پسر دختر دختر، سهمى ندارند. چون  تركه از آن دختر دختر مى
 كند. تر دورتر را محجوب و محروم مى تر است و نزديك دختر دختر با ميت نزديك
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 سوگند و نذر:  فصل هشتم
 اين فصل مشتمل بر دو ماده است  )سوگند خوردن(

 :يمين:  ماده اول
: يمين، بمعنى سوگند خوردن به اسماء و صفات خداوند و يا به تعريف يمين -1

كنم. يا سوگند به ذاتى كه جان من در  واللّه چنين چنان مى :چيزى ديگر مانند اينكه بگويد
 ها در اختيار او است. قبضه او است، يا سوگند به ذاتى كه مقلب قلبها است. يعنى قلب

هاى خداوند جايز است. زيرا  دن با نامسوگندهاى جايز و ناجايز: سوگند خور -2

 ُموَ «بدينصورت:  صرسول اكرم
ّ
ََ الَال  الَ

َ
َى ال

ّ
ِ� َّ سوگند ياد كرده است، همچنين  »بَي

ََ َ «سوگند ياد كرده است به:  َ،َِ  َ َّم َُ  َُ ِظ ىظ َ� َ
ّ
(سوگند به ذاتى كه جان محمد در  »ََ�ِ

 «گند ياد كرده و گفته است: نيز به عزت خدا سو ÷قبضه او است)، جبرئيل
َ
ََ ال َََعّزتَ

 َدَلالََ ي
ّ
ها و صفات خداوند جايز نيست، خواه  سوگند خوردن بجز نام »�َم  ب ي  دَ الال

شان و  از نظر شرعى ذى). شود چيزى كه بنام آن سوگند خورده مى(به (مقسم به)  محلوف

ََ «فرمايد:  مى صول اكرمعظمت باشد، مانند كعبه مشرفه و نام پيامبر يا نباشد. رس َن ظ ن
ُمتظ  ُظ َظ َلَ

َ
َّ تِيل   َظ بَي َال ي فَالظ،َكظ ًِ ََ خواهد سوگند خورد، به  هر كس مى« )متفق عليه( »َدي

و� «فرمايد:  و مى، »نام اللّه سوگند خورد يا ساكت و خاموش باشد ُِ ظَال
َ
َّ َال �  بَي

ّ
و� الال ُِ ظَال

َ
� 

َ
ال

يَدقُو ََ �ظتُ ظ 
َ
 ََ  

ّ
بجز به نام اللّه سوگند نخوريد، مگر اينكه صادق و « ).ابوداود و نسائى( »ََ الال

َكَ «فرمايد:  و مى ،»راستگو باشيد َظ َظ  َ َّ َيَق � َ
ِظ َْ
 بَ

ََ َن ظ َدالَ هر كس بغيرخدا «(احمد).  »ََ

َِ «فرمايد:  مى. »است سوگند خورد، مرتكب شرك شده َظ َم َّ َيَق � َ
ِظ َْ
 بَ

ََ َن ظ َدالَ ََ َِ« 
 .»هر كس به نام غير اللّه سوگند خورد. كفران نعمت كرده است«(حاكم). 

يمين غموس: سوگند غموس اين است كه شخص عمدا و  -1اقسام سوگند:  -3
قصدا سوگند دروغين بخورد. مانند اينكه بگويد: بخدا سوگند اين كاال را به مبلغ پنجاه 

بخدا من فالن  :مبلغ نخريده است. يا بگويد ام و حال آنكه آن را با اين هزار ريال خريده
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ام و در واقع آن را انجام نداده است. اين سوگند بدان جهت غموس نام  كار را انجام داده
دارد كه صاحبش را در گناهان غوطه داده و غرق كرده است. زيرا كه غموس بمعنى 

، منظور از غوطه خوردن و غوطه دادن است. سوگندى كه در حديث زير ذكر شده است

ََُمَو َي،ظ ي «فرمايد:  مى صآن همين سوگند غموس است. رسول اكرم   
َ ضََم�ظ ََ  ََ َن ظ َدالَ

 ٌَ ىَي َْحظ ََُمَو َعالَ،ظَه   َّ َال   َََ َ � َظ ْ  نل َِ َطَ  بَ ي َنيُل �ز
تَ ٌِ َلَقظ هر كس « ).متفق عليه( »فَيَج

آن خود كند، خدا را در حالى مالقات  سوگند دروغين بخورد تا مال مسلمانى را به ناحق از
 .»كند كه بر وى خشم كرده است مى

شود  كم يمين غموس: اگر كسى سوگند غموس خورد با كفاره دادن از آن پاك نمى
كفاره  /امام شافعى( العاده زياد است.  بلكه توبه و استغفار الزم است. زيرا گناه آن فوق

لخصوص زمانى كه منظور از آن گرفتن مال ا . على)داند را در يمين غموس واجب مى
 مسلمان باشد.

يمين لغو: سوگند لغو، آن است كه بدون قصد واراده سوگند بر زبان جارى گردد،  -2
گويند، از حضرت  مانند: سخن كسانى كه به كثرت در كالم خود واللّه، باللّه مى

َ َ«فرمايد:  روايت است. مى لعايشه َ
ََم�ظ

ظ
َِ �ل ُو 

ْظ َّ �سالّ � ََ  
َ
َِ بَىظَتَه ال ُِّجَل   »ُم �س

 »يمين لغو مانند اينكه شخص در خانه خود بگويد: نه به خدا، (آرى بخدا و غيره)« ).بخارى(

خورد كه فالن  ان خود سوگند مىاز جمله سوگند لغو، اين است كه مسلمان بر اساس گم
 شود. مىله چنين است و بعد خالف آنچه كه گمان كرده است، ظاهر مسأ

 َ� ﴿فرمايد:  و نه كفاره، خداوند مى حكم سوگند لغو اين است كه نه گناه دارد
من  ن ٱ َنَؤاِخذن�ن َّ  ِ َۡ  ِ�ٓ  وِ لّلغۡ ٱب

َ
مۡ َ�ٰ َ م ِ�نَوَ�ٰ  َِ�ن ّقدّ�من  بَِما َنَؤاِخذن�ن  ٱ ََ

َ
 .]89: ة[المائد ﴾نَ َ�ٰ َۡ ۡ�

دهد البته در برابر سوگند منعقده  ىخداوند در برابر سوگند لغو شما را مورد مؤاخذه قرار نم«
 .»مورد مواخذه قرار خواهيد گرفت

سوگند منعقده: آن است كه درباره انجام يا عدم انجام كارى در مستقبل سوگند  -3

ُل َكِ�«گويد:  خورد، مانند اينكه مسلمانى مى مى َِ يظ
َ
َّ َل�َ�   َظ َ�

َ
الَّ  َكِ�َ   َِ يظ

َ َ
َ َّ به  »َ�
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ا بخدا سوگند من چنين نخواهم كرد. اين سوگندى است ي خواهم كرد، خدا سوگند چنين

م ِ�نَوَ�ٰ ﴿فرمايد:  خداوند، مىشود،  اخذه مىكه حانث در آن مؤ ّقدّ�من  بَِما َنَؤاِخذن�ن ََ 
 ٱ

َ
يعنى در برابر سوگندهاى منعقده شما مورد باز خواست قرار  .]89: ة[المائد ﴾نَ َ�ٰ َۡ ۡ�

 خواهند گرفت.
منعقده: حكم هر كس كه در آن حانث شود، يعنى خالف سوگند عمل حكم سوگند 

كند، مرتكب گناه شده است، بر وى كفاره الزم است. اگر كفاره را انجام داد، گناه ساقط 
 گردد. مى

شود؟ كفاره و گناه از كسى كه سوگند خورده است به دو  كفاره چگونه ساقط مى -4
 گردد. صورت ساقط مى

اجبار  ام ندادن آن سوگند خورده است، آن را به فراموشى، خطا وكارى كه بر انج -1
انجام دهد يا كارى را كه بر انجام آن سوگند خورده است. آن را به فراموشى، خطا يا 

َُِموظ� «فرمايد:  مى صاجبار ترك كند، رسول اكرم
تُكظ َني �مظ ََ  َُ ،َي َظ ََّ�ََ  

ُ
ََطأ

ظ
ِ� ََ ّن

ُ
فََ  َ� ظ   ُّ

 .»َعالَ،ظهَ 
 .)ح و ترجمه حديث در مباحث گذشته آمده استشر(

اهللاّ«بگويد: كند و  ءاگر در حال سوگند خوردن استثنا -2 و يا اگر خدا  »إنْ شاءَ

بخواهد اگر استثناء در مجلسى كه سوگند خورده است گفته شود، شخص حانث 
 صشود، گناه و كفاره بروى واجب نيست، رسول اكرم شود، و چون حانث نمى نمى

ُظ «رمايد: ف مى ََ َل سَ ظ َبظ َظ ديَ  � قَيَل الَ ََ  
ََ   ).داود اصحاب سنن سواى ابى( »َن ظ َدالَ

حانث شدن مستحب است: هرگاه مسلمان برترك عمل خيرى  در موارد خير -5
سوگند خورد، مستحب است كه خالف سوگند خود عمل كرده آن كار را كه براى 

د. خداوند فاره سوگندش را بپردازنكردنش سوگند خورده است، انجام دهد و ك

ْ َ�ۡ  َوَ� ﴿فرمايد:  مى َ ٱ َعلنوا رۡ  َّ ةٗ عن ََ  َۡ
َ
مۡ َ�ٰ ّ�ِ و در حديث آمده است:  .]224: ة[البقر ﴾َِ�ن
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» ََ ََ ِظ َ� ظ ضََم،ظ ِّ �َ ََ  ٌ ِظ ىظ ُمَو َل َ
ّ
َت �ِ

ظ
�ً َنَظ ي فَأ ِظ َِمي َل َْ ضظَت 

َ
 َِ   فَ

َ ضََم�ظ ََ َت  ِظ  »الَذ� َدالَ
هرگاه سوگند خوردى و خالف سوگند عملى را بهتر تشخيص دادى، آن عمل را كه «. (مسلم)
 .»دانى انجام بده و بعد كفاره سوگندت را بپرداز بهتر مى

تبرئه كردن شخص در سوگند واجب است: هرگاه مسلمانى سوگند بخورد كه  -6
سوگندش فراهم كنند دهم، بر ديگران است كه زمينه تبرئه او را از  فالن كار را انجام مى

خرمائى هديه  صبه زنى در زمان رسول اكرم ا حانث نشود، اگر برايش ممكن است.ت
شده بود، آن زن نصف خرما را خورده و نصف ديگر را گذاشت. شخص هديه كننده 
سوگند خورد كه نصف ديگر را نيز زن بخورد، اما آن زن از خوردن نصف ديگر 

ظُمكَُ«به او فرمود: خطاب  صخوددارى كرد، رسول اكرم او  »�بَِ، ي فإَ �ُِ  َ �س
 كند. را برى كن زيرا گناه حنث بر گردن كسى است كه حالف را وادار به حنث مى

سوگند بر حسب نيت حالف است: در حانث شدن و نشدن نيت شخص سوگند  -7
هست خورنده معتبر است، زيرا تمام اعمال به نيت بستگى دارند و براى هر شخص آنچه 

كه نيت كرده است. روى اين اصل اگر شخصى سوگند خورد كه بر روى زمين 
خوابد و نيتش از زمين فرش است، پس اين سوگند بر حسب نيت او است، يعنى اگر  نمى

شود، هر كس سوگند خورد كه اين پارچه را نپوشد و  روى فراش نخوابد حانث نمى
بپوشد حانث  شلوار آن را منظورش پوشيدن به عنوان قميص است، اگر بصورت

 شود. نمى
 كفاره يمين يكى از اين چهار مورد است: -8
اطعام ده مسكين كه به هر مسكين دو كيلو و دويست گرم گندم بدهد يا اينكه ده  -1

مسكين را نهار يا شام بدهد تا سير بخورند يا به هر مسكين به مقدار الزم نان و خورش 
 براى يك وعده بدهد.

مسكين لباس باندازه كافى يعنى همان مقدار لباس كه بتواند با آن نماز به ده  -2
زيرا كه  دهد، همراه جامه روسرى نيز باشد، خواند، بدهد، اگر به مساكين زن لباس مى



 روش زندگي مسلمان  664

 

نماز زن بدون روسرى صحيح نيست، يك جامه و روسرى حداقل لباسى است كه براى 
 كند. زنان در نماز كفايت مى

 آزاد كردن يك غالم يا كنيز.تحرير رقبه:  -3
 سه روز، روزه گرفتن متوالى اگر مقدور باشد و اگرنه بطور متفرق روزه گيرد. -4

تواند بصورت روزه  تا از اطعام، لباس و آزاد كردن غالم و كنيز عاجز نشده است، نمى

ِ  َعامن ِِطۡ  ۥٓ َرتنهن فََكّ�ٰ ﴿فرمايد:  كفاره بدهد، خداوند مى گرفتن ة وۡ  مِنۡ  ِك�َ َمَ�ٰ  َعَ�َ
َ
ِط أ  َما َِ

ونَ �نطۡ  هۡ  عِمن
َ
مۡ أ وۡ  لِي�ن

َ
َۡ  أ مۡ ُِ وۡ  َو�نهن

َ
ۡ  أ ٰ  فَِصَيامن  َ�ِدۡ  ّلمۡ  َ�َمن َََ�َبةٖ�  رِ�رن َُ َّاٖ��  َثةِ ثََ�

َ
َ  ٰ ّ�ٰ  لَِك َ�  َرةن َُ

 َۡ
َ
مۡ َ�ٰ َ ن به كفاره (سوگند) از اين قرار است: اطعام يا لباس داد« .]89: ة[المائد ﴾تنمۡ َحلَفۡ  ِِذَا َِ�ن

پوشيد يا آزاد كردن يك غالم و كنيز اگر  خوريد و مى ده مسكين از نوع غذا و لباسى كه شما مى
اينها مقدور نباشند سه روز، روزه گرفتن است. اين است كفاره سوگند شما هر گاه سوگند 

 .»خورديد

 : نذر: ماده دوم
هده خود كه از تعريف نذر: نذر بمعنى الزم كردن يك عبادت براى خداوند بر ع -1

،َيُم ضَوم  «شود. مانند: اين كه بگويد:  پيش الزم نبوده است و بدون نذر الزم نمى ََ  ّ َ ََ  َّ

 َ تَ�ظ َِ
ظ
� َّ ُِة  ََ َظ 

َ
بر من است كه براى خداوند فالن روز را روزه بگيرم، يا دو ركعت نماز « » 

 .»بخوانم
آن خشنودى خداوند باشد، حكم نذر، بشرح زير است: نذر مطلق كه منظور از  -2

 مباح و جايز است. نذر كردن روزه، نماز و صدقه، و وفا به اين نذر نيز واجب است.
تر يا بيشتر  نذر مقيد مكروه است. مانند: اگر خداوند بيمار مرا شفا دهد، دو روز يا كم

 صاز رسول اللّه بكنم. حضرت ابن عباس گيرم، يا فالن مبلغ را صدقه مى روزه مى

ّمول«كند:  ايت مىرو  �َ�َ     َّ �  بََه َن ظ  ُ َِ
تَهظ َظ َ ًي ََِنّمي �

ُِدل َدىِظ  ضَ
َ
قَيَله النُّه ال ََ  َّ

ِظ َّ َعَ  �
ََه،ظَل  از نذر نهى كرده و فرموده است: نذر هيچ مشكلى  صاللّه  رسول«(متفق عليه).  »ّنيَل �يظ
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 .»شود كه بخيل مالش را انفاق كند ب مىگرداند. البته موج كند و آفتى را برنمى را حل نمى
نذر اگر بمنظور خشنودى اللّه نباشد حرام است. مانند نذر كردن براى قبور اولياء و 
ارواح نيكان و صالحان. مانند: اينكه بگويد: اگر خداوند بيمار مرا شفا داد، بر مزار فالن 

. اين گونه نذر، بدليل اينكه كنم يا فالن مبلغ يا كاال را.. ولى گوسفندى يا گاوى ذبح مى
ام و شرك است خداوند بمعنى منتقل كردن عبادت براى غير خداوند است، حر

ْ َۡ ٱوَ ﴿فرمايد:  مى وا َ ٱ بندن نۡ�ِ  َوَ�  َّ � ْ وا خدا را عبادت كنيد و هيچ « .]36[النساء:  ﴾ا ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  �ن
 .»چيزى را با وى شريك نگيريد

آيد. مانند:  نزله خبر است كه از زبان مسلمان بيرون مىنذر مطلق بم -1انواع نذر:  -3
ام كه براى خداوند، يعنى براى خشنودى خداوند سه روز روزه بگيرم يا ده  نذر كرده

لى اللّه باشد. حكم اين رش از اين نذر حصول ثواب و تقرب إمسكين را اطعام كنم. منظو
فرمايد:  است. خداوند مى آن واجبگونه نذر اين است كه وفا، يعنى عمل كردن به 

وۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ ٱ دِ بَِعهۡ  فنوا ٰ  َِِذا َّ . »عهدتان وفا كنيد  وقتى با خدا عهد كرديد به« .]91[النحل:  ﴾َهدّ�مۡ َ�

ن ﴿فرمايد:  مىو  َۡ ْ َو مۡ  وفنوا ََهن و  .»تان وفا كنيد به نذرهاى« .]29[الحج:  ﴾ننذن

َّ نَ «نذر مطلق غير معين: مانند:  -2 ىلَ ِّ عَ رٌ هللاِ من براى خدا نذر كردم. اما نوعيت نذر  »ذْ

كند كه روزه، نماز يا صدقه است. و حكم نذر مطلق غير معين اين است  را مشخص نمى

َّ الََذ� «فرمايد:  مى صاللّه  كه بمنظور وفا بدان كفاره يمين واجب است. رسول
ِظ َّ ُة � َّ ي ِّ َك

  
ُة ضََم�ظ َّ ي ِّ ّمَه َك ََ ُ . »تى نذر مشخص نباشد، كفاره آن، كفاره يمين استوق«(مسلم).  »سَ ظ �

شود، مانند دو  ها براى ايفاء نذر مطلق غير معين، اقل آنچه كه بدان نذر گفته مى بعضى
 اند. ركعت نماز يا يك روز، روزه را كافى دانسته

نذر مقيد به فعل و عمل خداوند: اين نذر بمنزله شرط است. مانند اينكه بگويد:  -3
وند بيمار مرا شفا داد يا گم شده مرا پيدا كرد، ده مسكين را طعام مى دهم يا ده اگر خدا

ه است گيرم. حكم اين گونه نذر اين است كه اين نذر هر چند كه مكرو روز را روزه مى
گاه خداوند نيازش را برآورد، انجام آن عبادت كه در نذر آن اما وفا بدان واجب است. هر
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َّ «فرمايد:  مى صاللّه  گردد. رسول ىرا اسم برده است واجب م َظ ضَُطَ  �
َ
  َّ َِ َن ظ نَ

هُ  ِظ و اگر . »هر كس نذر كند كه خدا را عبادت كند، بايد او را عبادت كند«(بخاري).  »فَالظ،َُط
 خداوند نيازش را تأمين نكند، وفا بر وى واجب نيست.

ويند. مانند: اگر چنين گ نذر مقيد به فعل و عمل بنده و آن را نذر لجاج نيز مى -4
 كنم. گيرم، يا فالن مبلغ از مالم را صدقه مى كردم، يك ماه را روزه مى

حكم اين نذر، اين است كه ناذر (كسى كه نذر كرده است) اختيار دارد، يا نذرش را 

 «فرمايد:  مى صاللّه  وفا كند يا اينكه خود را حانث كند و كفاره يمين بدهد. رسول
َ
ال

 َِ  َّ
ِظ   نَ

ُة ضََم�ظ َّ ي ِّ تُُهَ َك َّ ي ِّ �َ ََ   َ َح
  نذر در حال خشم و غضب« ).سعيد ىف مسنده( »َْ

م با لج باز نذر كند، حتما نذر او توأ وقتى آدم. »صحيح نيست و كفاره آن، كفاره يمين است
 خشم و غضب است.

نذر معصيت: نذر معصيت آن است كه انجام دادن عمل حرام يا ترك واجبى را  -5
من و مسلمانى را بزند يا نمازى را ترك كند. حكم كند. مثال نذر كند كه يك نفر مؤ رنذ

َظ «فرمايد:  مى صاللّه  اين گونه نذر اين است كه وفا بدان حرام است رسول   َّ َِ َن ظ نَ
،ظهَ  َُ ِظ �َ 

َِ ،َُه فَ َُ ِظ َظ ّ�
َ
  َّ َِ َن ظ نَ ََ ُه  ِظ َّ فَالظ،َُط هر كس نذر « ).داحمد، ترمذى، ابوداو( »ضَُطَ  �

كند كه خدا را عبادت كند، بايد او را عبادت كند و هر كس نذر كند كه خدا را معصيت كند او 

البته علماء بر اين باورند كه، كسى چنين نذر كند، بر وى كفاره يمين . »را معصيت نكند

تُهُ «فرمايد:  مى صاللّه  واجب است، رسول َّ ي ِّ �َ ََ ،َة   َُ ِظ َِ َن  َّ
ِظ  نَ

َ
  ال

ُة ضََم�ظ َّ ي ِّ نذر در « »َ َك
 .»گناه اعتبار ندارد و كفاره آن، كفاره يمين است

كند كه  نذر كردن آنچه كه در ملك يا در توان انسان نيست. مانند، اينكه نذر مى -6
غالم فالن شخص را آزاد كند يا كوهى از طال را صدقه كند. حكم اين نذر اين است كه 

َُ «آمده است،  كفاره يمين بدهد. در حديث َال  َ�مظ
َ
َِ َني ال  َّ ِظ  نَ

َ
نذر در آنچه كه در « »ال

 .»اختيار انسان نيست، اعتبار ندارد
نذر براى حرام كردن آنچه كه خداوند آن را حالل كرده است. مانند اين كه،  -7
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خوردنى و نوشيدنى مباح و حاللى را حرام كند. حكم اين گونه نذر اين است كه آن 
شود. زيرا هيچ چيزى كه خداوند آن را حالل كرده است، حرام  حرام نمىطعام و شراب 

شود. البته حرام  شود و اگر كسى چيز حاللى را حرام كند، بر وى كفاره يمين الزم مى نمى
 اى دارد كه قبال بيان گرديد. كردن همسر حكم جداگانه

 توجه:
كند، اگر نذر، نذر مطلق  اش را نذر كند، دادن يك سوم كفايت مى هر كس تمام دارائى

 باشد. و اگر نذر، نذر ضد و لجاج است فقط كفاره يمين بدهد.
هر كس طاعت و عبادتى را نذر كند، و پيش از انجام آن بميرد، ولى او آن را به نيابت 

سوال كرد  باز وى انجام دهد. در حديث صحيح آمده است: زنى از عبد للّه بن عمر
نماز بخواند و قبل از اينكه بدان عمل كند،  ءكه در مسجد قبا و گفت: مادرم نذر كرده بود

دستور داد به دخترش كه به نيابت از وى در  بزندگى را بدرود گفت. عبداللّه بن عمر
 مسجد قباء نماز خواند.

 ذبح، شكار، طعام و نوشيدنى:  فصل نهم
 :در اين فصل سه ماده وجود دارد )زكات، يعنى ذبح كردن حيوان(

 : ذكات (ذبح): اولماده 
 ذكات، يعنى ذبح كردن حيوان حالل گوشت و نحر كردن آن.  -1
هاى  شوند، گوسفند و تمام انواع آن، پرندگان و مرغ حيوانهائى كه ذبح يا نحر مى -2

 فرمايد: شوند، خداوند مى ذبح مىمحلى و ماشينى و گاو 

ذبح  نظور ذبح، قوچ است. گاو نيزم. ]107[الصافات:  ﴾١ َعِظي�ٖ  ٍح بِِذبۡ  هن َ�ٰ َوفََدَۡ ﴿

َ ٱ ِِنّ ﴿فرمايد:  شود، خداوند مى مى َّ  
ۡ
مۡ ََأ رن�ن ن ُن

َ
ْ تَذۡ  أ خداوند شما « .]67: ة[البقر ﴾َ�َقَرةٗ  َ�نوا

نحر گاو نيز جايز است. از روايات صحيح ثابت است كه رسول ، »كند را به ذبح گاو امر مى
ذبح را دارد و هم نقطه نحر را، البته شتر  گاو را نحر كرده است. گاو هم نقطه صاكرم
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شتر را در حالى كه ايستاده و دستش را بسته  صبايد نحر شود و نه ذبح. رسول اكرم
 ).بخارى( بود، نحر كرده است.

تعريف ذبح و نحر: ذبح عبارت است از بريدن گلو و سه رگ بزرگى كه در گلو،  -3
نى زدن نيزه و كارد بر صفحه گردن شتر، هاى مرى و ودجين وجود دارند، نحر بمع بنام

اى است كه آله ذبح از آنجا به قلب  كنند، و آن نقطه اى كه قالده را در آن آويزان مى نقطه
 دهد. گذارد و شتر به سرعت تمام جان مى شتر اثر مى

نحوه ذبح و نحر: ذبح اين است كه گوسفند روى پهلوى چپ و رو به قبله  -4
از آن آله ذبح، كارد و غيره آماده كرده شود، بعد كسى كه ذبح  پيش خوابانده شود، و

ْ «كند  مى ربَ كْ ُ أَ ِ اهللاّ مِ اهللاّ در كنترل خود گرفته و فورا  گويد و حيوان مورد ذبح را »بِسْ

 حلقوم، مرى و شاهرگها را قطع كند.
 اما نحر، عبارت است از اينكه دست چپ شتر در حالى كه ايستاده است بسته شود،

اكبر گويد، زدن نيزه و كارد بر  اللّه اللّه د نحر كننده صفحه گردن آن را نيزه زند و بسمبع
خطاب  بصفحه گردن را ادامه دهد تا جان شتر بيرون آيد، حضرت عبداللّه ابن عمر

َ  «كرد، فرمود:  به شخصى كه شتر را خوابانده و ذبح مى َّم َُ ََّة  ًةَ ُم ََ َ،يًني ُنَقّ، َْ َِ ظَ ي  ِظ �« 
همين  صآن را بلند كن و در حالى كه ايستاده است ذبح كن. سنت رسول اكرم« (متفق عليه).

 .»است
 شرايط صحت ذبح: -5

َِ «فرمايد:  مى صآله ذبح تيز باشد و خون را بريزد، رسول اكرم -1 ََُذَك َم  ُّ � َِ �ظَ 
َ
َني  

 ُِ ِظ ََ�َمل   ُ َِمظ ََ �َظ َ فَُكظ ََىظ َّ �  ُ   اى كه بجز استخوان و ناخن، هر آله« ).متفق عليه( »َعالَ،ظَه �مظ
 .»خون را بريزد و بر آن جانور موقع ذبح نام اللّه گرفته شود، گوشت آن حالل است

ظ ضي فقَ سََ  ت «موقع ذبح، نام خدا  -2 َِ ُظ َل   � َّ �    َّ گفته شود. خداوند  »�

  َوَ� ﴿فرمايد:  مى
ۡ
ْ تَأ لنوا َ  ُِّما �ن رِ َنذۡ  مۡ ل

ِ ٱ من ِۡ ٱ َُ از آنچه كه موقع « .]121[األنعام:  ﴾هِ َعلَيۡ  َّ

َم «فرمايد:  مى صرسول اكرم »ذبح اسم خدا بر آن گرفته نشده است نخوريد ُّ � َِ �ظَ 
َ
َني  
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 َ َّ �  ُ َِ َعالَ،ظَه �مظ  .»هر آنچه خون را ريخته و نام اللّه بر آن ذكر شود، آن را بخوريد« »ََُذَك
 ع كردن حلقوم همراه با قطع مرى و ودجين همزمان انجام گيرد.قط -3
اهليت ذبح كننده: يعنى عاقل، بالغ مسلمان باشد، البته نابالغ كه نزديك به سن  -4

تواند ذبح كند، زن و  بلوغت رسيده باشد و درك و تشخيص الزم در او يافته شود، مى

َِنَ ٱ َوَطَعامن ﴿فرمايد:  ح كند چنانكه خداوند مىتواند ذب اهل كتاب نيز مى َّ  ْ وتنوا
ن
 َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

مۡ  ِحّلٞ  (طعام در آيه  »مذبوحه اهل كتاب براى شما مسلمانان حالل است«. ]5: ة[المائد ﴾ّل�ن
 .به مذبوحه تفسير شده است)

اگر بدليل افتادن حيوان در چاه يا بدليل وحشى شدن آن، ذبح مشكل شود، آله  -5
ن اصابت كند و خون را بريزد، كافى است. در حديث آمده است ذبح به هر قسمت بدن آ

كه شترى در زمان پيامبر وحشى شد مردم نتوانستند آن را بگيرند، شخصى تيرى بسوى 

ََ «فرمود:  صآن شليك كرد و آن را از پا در آورد. رسول اكرم �بَ ََ
َ
ََ يَََ   

ظ
َِ َ �ي َّ سََ  الَ

َل  َِ َش َيَمي َي ظوَدظ ََ �س �بَ ََ
َ
� َكأ َِ الُو� بََه َمَك َِ � فَييظ َِ حيوانات  گونه كه همان(ترمذي).  »َنَظَ ي َم

تير  وحشى فرارى دهندگانى دارند، هر حيوان اهلى كه وحشى شود آن را با شليك كردن
قطع كردن گلوى آنها  كليه حيواناتى را كه ذبح كردن آنها و بايد ذبح كنيد، علماء مجتهد،

بجاى ذبح اختيارى، به ذبح اضطرارى آن  يث قياس كرده،بدليلى مشكل شود، بر اين حد
 اند. فتوا داده

شود، بچه  اى كه در شكم مادر است) محسوب مى ذبح مادر ذبح جنين (بچه -1توجه: 
اند با ذبح مادر حالل  شكم مادر اگر تمام اعضاى آن خلق شده و موهاى بدن آن روئيده

فرمود:  سوال شد، صوص از رسول اكرمشود و خوردن آن مانعى ندارد، در اين خص مى

ّنهَ «
ُ
َّ َذَنتَُهَ َذَنُة   َظ َدْظتُ ظ فَإ اگر مايل «). سن است(احمد و ابوداود و حديث ح »ُكُوُ  الَ

 .»گردد توانيد آن را بخوريد، بي شك ذبح مادر ذبح آن محسوب مى هستيد مى
در  صدارد، زيرا امت محمداكبر، بفراموشى ترك شود، مشكلى ن اللّه اللّه اگر بسم -2

َُ «ول نيست، در حديث گفته شده است: برابر فراموشى مسئ ،ي َظ ََّ�ََ  
ُ
ََطأ

ظ
ِ� ََ ّن

ُ
فََ  َ� ظ   ُّ
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َُِموظ� َعالَ،ظهَ  تُكظ َني �مظ امت من در برابر خطاء نسيان و اجبار مسئول «(طبراني بسند صحيح).  »ََ

ِظ ُ َذَِ،َكُة �«و در حديثى ديگر آمده است، ، »نيست ُك ِظ َظ سَ ظ ضَ
َ
  َ َّ �  َ َِ �مظ ٌل َذَك

َِ َالَ  َد َظ ظُم س
 َ َّ �  َ ِظ الَّال �مظ ُك ِظ َِ سَ ظ ضَ َظ َذَك اللّه بگويد يا نگويد،   ذبيحه مسلمان حالل است، خواه بسم« »الَنُّه الَ

حديث صحيح است و زمانى  ابوداود،(. »گويد اللّه چيزى ديگر نمى  چونكه مسلمان بجز بسم
 ).تدالل از اين حديث صحيح است كه ترك بفراموشى باشداس

اى كه سر حيوان يكسره قطع شود، نوعى بدعملى  مبالغه و افراط در ذبح بگونه -3
 است اما با وجود اين، خوردن گوشت آن بدون كراهيت جايز است.

اگر ذبح كننده خالف سنت عمل كرده، حيوانى را كه بايد ذبح شود نحر كند يا  -4
 انى را كه بايد نحر شود، ذبح كند، گوشت ذبيحه خورده شود ولى مكروه است.حيو
حيوان بميار، خفه شده، مضروب، از باال افتاده، زده شده بوسيله حيوانى ديگر و  -5

حيوانى كه درنده آن را زخمى كرده است، همه اينها اگر زنده بدست انسان بيفتد و ذبح 
هنوز باقى است و با عمل ذبح روح آنها بيرون رود نه شوند در حالى كه جان و روح آنها 

 ِِّ� ﴿فرمايد:  مانعى ندارد، خداوند مىشوند خوردن آنها  به سبب بيمارى و غيره، حالل مى
يۡ  َما ُّ يابيد و آنها  مگر آنهائى كه شما (در آنها روح و زندگى را مى«يعني:  .]3: ة[المائد ﴾تنمۡ َذ

 .»كنيد را) ذبح مى

خص ذبح كننده پيش از اتمام ذبح، ذبح را ترك كند و بعد از گذشت مدت اگر ش -6
نسبتا زيادى دوباره اقدام به ذبح كند در حالى كه روح حيوان از همان ذبح اول تمام شده 

 باشد، فتواى علماى بر اين است كه اين گونه ذبيحه خورده نشود.

 : بحث شكار: ماده دوم
كند يا  از حيوان وحشى كه در بيابان زندگى مىتعريف شكار: شكار عبارت است  -1

 شود. كند و بوسيله شكارچى، شكار مى حيوانى كه در دريا زندگى مى
و مباح است،  حكم شكار: براى كليه كسانى كه محرم به حج يا عمره نيستند، جايز -2
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ْ ۡص ٱفَ  تنمۡ َحلَلۡ  �ذَا﴿فرمايد:  خداوند مى  .»ل شديد، شكار كنيدهرگاه حال« .]2: ة[المائد ﴾َطادنوا

 انواع شكار: شكار بر دو نوع است. -3  
كند مانند  : شكار دريا. منظور از شكار دريا، هر آنچه كه در دريا زندگى مىنوع اول

 ماهى و غيره.
حكم شكار دريا اين است كه اين شكار حالل است براى محرم و غير محرم و بجز 

 حيوانات دريايى جايز است.انسان و خنزير دريايى، شكار كردن ساير 
هاى مختلفى دارد، آنچه را  : شكار بيابانى و خشكى است، شكار بيابانى گونهنوع دوم

كه شرع مقدس اسالم حالل قرار داده حالل و آنچه را كه حرام كرده است، حرام 
 باشد. مى

ذبح شكار: ذبح شكار دريايى مردن آن است يعنى به محض اينكه بميرد ذبح شده  -4

َي «فرمايد:  مى صحالل است فقط در حال زنده خورده نشود، رسول اكرم و ََ َدالّتظ 
ُ
 

َِ�دُ 
ظ
ْ�ََ ُوُت 

ظ
ُ� ََ َتَي بيهقى و ( »دو مرده براى ما مسلمانان حالل هستند: ماهى و ملخ« »َن،َظ

بدون  شكار بيابان و خشكى، هرگاه زنده بدست بيفتد واجب است كه ذبح شود و ).حاكم

الّ   «فرمايد:  مى صآن روا نيست، رسول اكرمذبح خوردن  َِ َ ُن ِظ
ََ  ََ الظَى َُ َت بَ

َظ ََ َني  ََ

َت َذَنتَُه فَُكظ 
ظ
� َّ دظ

َ
كنى، اگر  آنچه را كه بوسيله سگ غير شكارى شكار مى«(متفق عليه).  »فَأ

اگر آن را مرده يافتى استفاده از  »توانى از آن بخورى موفق به ذبح آن شدى، حالل است و مى
 ن جايز است، مشروط به شرايط زير:آ

شكارچى از كسانى باشد كه ذبيحه او حالل است، مثال: مسلمان، عاقل كه به سن  -1
 دهد. درك و شعور رسيده و حالل و حرام را تشخيص مى

كبر را گفته باشد. رسول اللّه اللّه اللّه أ ام حيوان شكارى بسمموقع شليك تير يا اعز -2

َني «فرمايد:  مى ِظَت ََ َك َِ الَّ  فَ َِ ظُم ََ �س الظَى َُ َت بَ
َظ ََ َني  ََ  َ

َ فَُكظ َّ �  َ ِظَت �مظ َك َِ ََ فَ َت بََقوظَم َظ ََ
َت َذَنتَُه فَُكظ 

ظ
� َّ دظ

َ
   فَأ

الّ َِ َ ُن ِظ ََ  ََ الظَى َُ َت بَ
َظ ََ َني  ََ  َ

َ فَُكظ َّ �  َ آنچه را «(متفق عليه).  »�مظ
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لّه را ذكر كردى، آن را بخور و آنچه را كه بوسيله كه بوسيله تير كمان خود شكار كردى و نام ال
سگ شكارى شكار نمودى و نام اهللا را ذكر كردي، آن را بخور و آنچه را كه بوسيله سگ غير 

 .»شكارى شكار نمودى و موفق به ذبح آن شدى، آن را نيز بخور
كه  اى آله و ابزار شكار (در صورتى كه حيوان شكارچى نباشد) تيز باشد بگونه -3

پوست شكار را پاره كند، اگر تيز نباشد، مانند: عصا، چوبدست و سنگ، شكار آنها حالل 
شود. چون اين شكار در حكم موقوذه (جانورى كه بوسيله وارد شدن ضربه و  نمى
هاى درون شكم مرده باشد) است و خون از بدنش بيرون نريخته است، مگر اينكه  زخم

درباره شكارى كه آله  صشود، چنانكه از رسول اكرمدر حالت زنده يافته شود و ذبح 
شكار بوسيله عرض خود، نه نوك تيز به آن اصابت كرده بود، سوال شد، فرمود: اگر آله 
شكار بوسيله عرض به شكار اصابت كند، نه با نوك تيز، آن را نخوريد چون در واقع 

ت. اگر ابزار شكار، موقوذه است، يعنى در اثر ضربه درونى جانش را از دست داده اس
فرمايد:  ز و شاهين، بايد تعليم يافته باشد. خداوند مىحيوان شكارى است مانند: سگ، با

َ�ِّبِ�َ  َواَِحِ �َۡ ٱ ّمِنَ  تنمَعّلمۡ  َوَما﴿ ََهننّ  من و من  ُِّما �نَعّلِمن ۖ ٱ َعّلَم�ن ن َّ  ْ نوا ٓ  فَ�ن ُۡ  ُِّما
َ
�ۡ أ  نَ ََ

مۡ َعلَيۡ  ْ ذۡ ٱوَ  �ن وا رن ِ ٱ مَ ِۡ ٱ ُن َت «فرمايد:  مى صرسول اللّه .]4: ة[المائد ﴾هِ َعلَيۡ  َّ َظ ََ َني  ََ

َ فَُكظ  َّ �  َ ِظَت �مظ َك َِ الَّ  فَ َِ ظُم ََ �س الظَى َُ  (بخاري و مسلم). »بَ
توجه: عالمت تعليم يافتن حيوان شكارى اين است كه هرگاه مالك آن صدا كند بيايد، 

 راى مالك نگاه دارد و نخورد.هرگاه آن را اعزام كند، برود و شكار را ب
با سگ شكارى، سگ غير شكارى در شكار كردن همراه نباشد، زيرا در اين  -4

 صصورت مشخص نيست كه كدام سگ شكار را از پا در آورده است؟ رسول اكرم

َ فَإَنَّ «فرمايد:  مى
ُُلظ ظ َِ تَأ تََل فَ َْ َظ  قَ ََ   َُ ِظ ََ ىًي 

ظ
َىَ َك

ظ
ت َنَ  َك َظ َََج َظ  َِ تَالَهُ ََ َْ ّ�ُ َمي 

َ
َ ٌَّ َظ  تَ

َ
 »ال

هرگاه همراه با سگ شكارى خود سگى ديگر را ديدى و شكار كشته شده است، «(متفق عليه). 

 .»آن را نخور چون براى تو مشخص نيست كه بوسيله كدام سگ شكار شده است؟

َظ «فرمايد:  مى صسگ شكارى از شكار چيزى نخورده باشد رسول اكرم -5
َ
الَّال  
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ظ
هَ ضَأ ََ ِظ �َ َ ََ َكُه  ََ زظ

َ
ََ الَّ�َمي   و ُُ َظ ضَ

َ
َليُى  

َ
 فَإَّ   

لظ ُُ ظ َِ تَأ َُ فَ ظ َِ َل �َظ َُ َظ  َ َُ فَإَ ظ َِ َل �َظ ُُ« 
سگ از آن خورده باشد، پس تو نخور، زيرا احتمال دارد كه سگ آن را   مگر اينكه«(ابوداود). 

 .»براى خود نگاه داشته است نه براى تو
 توجه:

شود، بعد  شكار از پيش شكارچى بعد از شليك كردن تير بسوى آن گم هرگاه -1
و در آن اثر تير باشد نه آثارى ديگر، خوردن گوشت آن جايز  شكارچى آن را پيدا كند

درباره  صاست، بشرط اينكه بيش از سه شبانه روز از آن نگذشته باشد، رسول اكرم

تا « (مسلم). »ُيظ َنيسَ ظ ضََظَتظ «فرمايد:  كند، مى كسى كه شكارش را بعد از سه روز پيدا مى
 .»متعفن و بدبو نشده است، آن را بخور

اگر شكار بعد از اصابت تير در آب افتاد و مرد خوردن آن جايز نيست. زيرا امكان  -2
 دارد بخاطر افتادن در آب مرده است.

شود، ع هرگاه عضوى از اعضاء شكار در اثر درگيرى آن با حيوان شكارچى قط -3
 خوردن عضو مقطوع جايز نيست.

آنچه كه از «(احمد و ترمذي).  »َني قَُطَ  َن ظ َ إ َيُ َو َن،ٌّت «فرمايد:  زيرا رسول خدا مى
 .»قطع شود، حكم مردار را دارد  حيوان زنده

 ها: ها ونوشيدنى : خوردنى ماده سوم
 :الف) طعام

از نوع حبوبات، خرما و گوشت و  ها تعريف طعام: منظور از طعام، تمام خوردنى -1
 باشند. غيره مى

وَ ﴿فرمايد:  ل بودن است. خداوند مىها حال حكم طعام: اصل در تمام خوردنى -2  هن
ِيٱ م َخلَقَ  َّ  ٱ ِ�  ّما لَ�ن

َ
خداوند كسى است كه همه چيز روى « .]29: ة[البقر ﴾اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�

هيچ چيزى نبايد حرام باشد بجز آنچه كه روى اين اصل . »زمين را براى شما آفريده است
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گمان بعضى  دليلى از قرآن، حديث و قياس آن را از دايره حلت بيرون آورده باشد، بى
ها را شارع حرام كرده است، چون آنها ضرر جسمانى يا عقلى دارند، يعنى  خوردنى

اى شود، همانطور كه بر خوردن آنها منجر به اختالل حواس يا نقض اعضاء جسم مى
 ها را بخاطر امتحان حرام كرده بود. امتهاى سابق، خداوند بسيارى از طعام

 فرمايد: خداوند مى

لۡ ﴿ َِنَ ٱ ّمِنَ  �ٖ فَبِظن َّ  ْ ِحّلۡت  ٍت َطّيَِ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  ََاَحّرمۡ  َهادنوا
ن
مۡ  أ در اثر ظلم « .]160[النساء:  ﴾لَهن
 .»كرديمو ستم يهوديها رزق پاكى كه براى آنان حالل بود، حرام 

  :هاى حرام خوردني
 )هاى كه حرام هستند خوردنى(

 . است كه قرآن آنها را حرام قرار داده الف) آنهائى
در طعامى كه متعلق به ديگران است و شخص هيچگونه ملكى كه آن را مباح كند،  -1

  َوَ� ﴿فرمايد:  آن ندارد، خداوند مى
ۡ
لنوٓ تَأ ْ �ن مۡ  ا

َ
ٰ أ مَ� مبَيۡ  لَ�ن ِ  ََ�ن  .]188: ة[البقر ﴾لِ طِ َ�ٰ لۡ ٱب

ٌَ َنيَد،ََة «فرمايد:  مى صرسول اكرم، »اموال ديگران را از راه باطل نخوريد« َد
َ
َِ َبظالَُبّ   فَ

َ  الَّال بَإَذظنَهَ  َد
َ
 .»هيچ كس حيوان ديگرى را بدون اجازه او ندوشد«. (ابوداود و ترمذي) » 

ده، زده شده، افتاده از باال به مردار، حيوانى كه بدون ذبح مرده باشد، حيوان خفه ش -2
 پائين، يا در اثر ضربه حيوانى ديگر مرده است، همه اينها از نوع مردار هستند.

شود، هم چنين خون  خون مسفوح: خونى كه موقع ذبح كردن حيوان جارى مى -3
 اند، حرام است. كليه حيواناتى كه ذبح نشده

 وست و غيره.گوشت خنزير و اجزاء آن: مانند خون، چربى پ -4
نام اللّه  حيوانى كه براى غير خدا ذبح شده باشد: يعنى موقع ذبح آن نامى غير از -5

 ذكر شده باشد.
هايى را در بر  آنچه كه بر نصب ذبح شده باشد: ذبح شده بر نصب، تمام حيوان -6

 گيرد كه بر سر قبور، گنبدها و زيارتها و هر آنچه كه به عنوان نشانى و رمز براى مى
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 :عبادت غير اللّه شناخته شود، ذبح شده باشد، در قرآن آمده است

بِ ٱ َ�َ  ذنبِحَ  َوَما﴿ اين شش نوع  .»ها ذبح شود هر آنچه كه بر عالمت« .]3: ة[المائد ﴾�ّصن
 محرمات به نص صريح قرآن حرام هستند.

 :اند هائى كه توسط رسول اكرم حرام شده ب) خوردنى و نوشيدنى

َ «گويد:  مى سحضرت جابر االغ اهلى: -1 َّ َُّموُل �  �َ�َ  َِ ُُم
ظ
ُوَم �ُ

ُ
َ َ� ظ ُ َِ َم َل،ظ ضَوظ

َ،ظَل 
ظ
ُوَم �ِ

ُ
ََ َف ُ َذ

َ
 ََ َالّ،َة  مظ

َ ظ
گوشت   در غزوه خيبر از خوردن صرسول اكرم«(متفق عليه).  »�َ

 .»خر اهلى منع فرمود و خوردن گوشت اسب را جايز قرار داد
وتا يكى است، خداوند بخاطر االغ اهلى است. چون حكم هر د قاطر: حرمت قاطر -2

بنوَهالَِ�ۡ  ِم�َ �َۡ ٱوَ  َغاَل ۡ�ِ ٱوَ  َل يۡ �َۡ ٱوَ ﴿فرمايد:  مى َُ
 آيه دليل نقلى است و بر .]8[النحل:  ﴾

حرمت گوشت قاطر داللت دارد. اگر سوال شود، آيه مذكور بطور يكسان بر حرمت االغ 
دانيد؟ جواب اين است كه  د، شما چگونه اسب را حالل مىاهلى، قاطر و اسب داللت دار

از حكم اين آيه مستثنى است.  صاسب بخاطر دستور صريح و اجازه آشكار رسول اللّه
 گذشت.  سدر حديث حضرت جابر

دار، مانند: شير، پلنگ، ببر، فيل، گرگ، سگ، روباه، سنجاب و  هر درنده پنجه -4و  3
چنين پرندگان كنند، هم هاى خود شكار مى ه پنجهبوسيل غيره، يعنى كليه درندگانى كه

هاى خود شكار  پنجه دار، مانند: شاهين، عقاب، باز، جغد و كليه پرندگانى كه با چنگ
 كنند. مى

َ «روايت است:  باز حضرت ابن عباس َّ َُّموُل �  �َ�َ   َظ ُيّ َذى نَيا  َن �َ
َ  َن َ 

َ� ظ ُيّ َذى َ�ظالَ ََ  َُ ىَي َّ َ  �س ِظ از خوردن گوشت هر  صرسول اكرم«(مسلم).  »�َّط
 .»دار و از هر پرنده چنگدار منع كرده است درنده پنجه

كند و اكثر از گوشت جانوران مرده  ها تغذيه مى جالله حيوانى است كه از نجاست -5
روايت  بكند و مانند آن است ماكيان. از حضرت عبداللّه بن عمر زندگى را سپرى مى

َ « است: َّ َُّموُل �  �َ�َ  يَمَة َِ َّ ََ َعَ  � ظبَ
ُ
� َّ َيُ َد َينََ ي فَِ تُمظ

ظ
ي
َ
 ََ َََِّة  َ ُوَم �ْظ

ُ
َ� ظ ُ
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َُ َي،ظ ي  ضّيًني ضََط،ظ
َ
يَدمي َعَ  �َِّيَمَة َ ََ البِظ  بَِ

ّ
َُا َيَََ ي الال  �َشظ

َ
ال ََ ظُم يَ 

َ
َُ َي،ظ ي ُ َضّيًني ضََط،ظ

 .»َيَََُ ي
 چه كه بدليل ضرر منع شده است:ج) آن

 ها. چون ضرر آنها براى جسم به ثبوت رسيده است. كليه انواع سم -1
خاك، گل و ال، سنگ، ذغال، خوردن همه اينها مضر است و اندك سودى ندارد  -2

 (بنابراين حرام و ناجايز است).
پسندد و از خوردن آنها  چيزها و حشرات ناپاكى كه طبع انسان آنها را نمى -3

هيت دارد. مانند انواع حشرات خوردن آنها باعث بيمارى شده منجر به اذيت و آزار كرا
 گردد. جسم و جان مى

 اند: د) آنچه كه بدليل اجتناب از نجاسات منع شده
درباره موشى  صهر خوردنى و نوشيدنى كه آميخته با نجاسات باشد. رسول اكرم -1

ََ «فرمايد:  افتد، مى كه در روغن مى َظ َن َِ الَ ي َف ًِ ََ َنيََ َظ َن َِ ََ سََ ي 
َني َدوظ ََ ُقوَمي 

ظ
َ
َ
� فَأ ًَ َجيَن

ُلو ُ  َِ اگر روغن بسته و جامد است (موش و روغن اطراف آن را) انداخته و بقيه «(نسائي).  »َققظ
 .»را بخوريد و اگر مايع است، به آن نزديك نشويد

حيوانها، خداوند اير هر آنچه كه ذات آن نجس باشد، مانند مدفوع انسان و س -2

ٰ �َۡ ٱ ِهمن َعلَيۡ  َو�نَحّرِمن ﴿فرمايد:  مى ها براى آنان  ها و گندگي نجاست« .]157[األعراف:  ﴾�َِث ََ
 .»اند حرام كرده شده

 گردند: هاى حرامى كه براى مضطر مباح مى ) خوردنيه
براى كسى كه مضطر، (بشدت دچار گرسنگى) است و اگر نخورد احتمال از دست 

ش وجود دارد، جايز است كه از هرگونه خوردنى حرام، بجز سم و زهر، استفاده دادن جان
اى كه جان خود را از نابودى نجات دهد، خواه مال غير باشد يا مردار يا  كند، البته باندازه

گوشت خنزير باشد، بشرط اينكه از مقدار الزم تجاوز نكند. و با كراهيت و دل واپسى از 

رّ َۡ ٱ َ�َمنِ ﴿فرمايد:  لذت و خوشى، خداوند مى اآن استفاده كند نه ب  َ�ۡ�َ  َمَصةٍ َ�ۡ  ِ�  طن
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َتَجانِٖف  ثۡ  من ِ ميل به گناه داشته  مگر كسيكه سخت ناچار شد بشرطيكه .]3: ة[المائد ﴾�ٖ ّ�ِ
 نباشد.

  :شراب
 هاى مايع است. تعريف شراب: منظور از شراب تمام نوشيدنى -1
ها بود، يعنى اينكه در  ا همان است كه در خوردنىه حكم شراب: اصل در نوشيدنى -2

وَ ﴿فرمايد:  اصل مباح هستند، بدليل اينكه خداوند مى ِيٱ هن م َخلَقَ  َّ  ٱ ِ�  ّما لَ�ن
َ
 ِض �ۡ�

بجز  »اوست كه همه موجودات روى زمين را براى شما خلق كرده است« .]29: ة[البقر ﴾اَ�ِيعٗ 
 از دايره حلت بيرون آورده باشد. مانند: هائى كه دليل خارجى آنها را نوشيدنى

ََّما﴿فرمايد:  ب) خداوند درباره آن مىخمر: (شرا -1 ۡ ٱوَ  رن مۡ �َۡ ٱ ِِ  ٱوَ  ِ�ن َميۡ ل
َ
ُن ۡ�  نَصا

 ٱوَ 
َ
َملِ  ّمِنۡ  ٞس َِجۡ  من َ�ٰ زۡ ۡ� يۡ ٱ ََ َّ ٰ ل همانا شراب، قمار تقسيم « .]90: ة[المائد ﴾تَنِبنوهن جۡ ٱفَ  نِ ََ

. »همه اينها نامطلوب، نجس و از كارهاى شيطانى هستند، از آنها بپرهيزيدبوسيله كپنهاى نابرابر، 

َمي «فرمايد:  مى صرسول اكرم َ َُ َت ِظ ُن ََ َمي  َصَ ََ ََ ،ََ ي  َْ َََمي لََ ي  َّ َ  َدي
َِ ََ ََ  َِ َمظ

ظ
ِ� ُ َّ �  َ َِ ََ

َُمَ  َل  َُ ن ََ ُموَََة الََلظَه  ظَمكظ �س ََ َََديَزالََ ي  ُنىظتَيَ�َ ي  ََ َ ي  َِ َليََ  ).ابوداود و حاكم با سند صحيح( »َََ يََ
فشارد،  خرد، مى فروشد، مى كند، مى نوشد، تقسيم مى خداوند شراب، و كسى را كه شراب مى«

شود، و يا از قيمت آن استفاده  كند، بسويش حمل كرده مى دهد، حمل مى دستور فشردن را مى
 .»است ه را مورد لعن و نفرين قرار دادهكند، هم مى

هائى كه در آنها الكل آميخته باشد.  آور و انواع نوشيدنى ونه مايع مسكر و نشئههرگ -2

ِ  َدِ�مٌ «فرمايد:  مى صرسول اكرم
ل َخظ ُُ ََ  ٌِ ِ  َخظ َك

َظ هر مسكر و مخدر در حكم « »ُيل ُز
 .»خمر است و هر خمر حرام است

اره كشمش عصاره مخلوط: عصاره خرماى نارسيده با عصاره خرماى رسيده يا عص -3
و خرما كه در يك ظرف آميخته شده بعد روى آن آب ريخته شود و تبديل به شراب 

 صگردد، اين آميخته خواه مسكر و مخدر باشد يا نباشد حرام است. چون رسول اكرم
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َ� �سزّ «فرمايد:  از اين منع كرده است: مى ُِ َال تََظتََى ََ ي  ًِ ، ََ َجَ ََ ِل �س ََ َو  َ� �سّزمظ ُِ تَىَ
ََ َال تََظ لَ،

تَهَ  ََ َ َد ََ َ  َنَظُ َمي  ََ�َد َ� ُيّ  ُِ ََى �نَظ ََ ي  ًِ ، َِ َجَ خرماى نارسيده و سفت را «(مسلم).  »ََ�ّامظ
همراه با خرماى رسيده داخل ظرف آب (مشك) نريزيد و خرما را همراه با كشمش در داخل، 

دليل  »ل مشك آب بريزيدتوانيد، در داخ مشك آب، قرار ندهيد، البته هر كدام را جداگانه مى
نهى اين است كه در صورت آميزش خرماى نرسيده با خرماى رسيده يا خرما با كشمش، 

آيد، از اين جهت رسول  صالحيت سكر و مخدر بودن به سرعت در آن بوجود مى
 منع فرمود. صاكرم
پيشاب كليه حيواناتى كه حرام گوشت هستند، زيرا پيشاب آنها نجس است و هر  -4

 حرام است.نجس 
 شير كليه حيواناتى كه گوشت آنها حرام است بجز انسان كه شيرش حالل است. -5
انواع دخانيات مانند: بنگ، چرس، حشيش و سيگار، زيرا بعضى از اين دخانيات  -6

ها بوى بد دارند و موجب اذيت آن  مسكراند و بعض ديگر براى جسم ضرر دارند، بعضى
ذيت و آزار اند، و هر چه كه مايه ا شوند كه با معتادان همراه ىها و فرشتگان م عده از انسان

 باشد شرعا ممنوع است.
 شوند. ساير مشروبات محرم بوقت اضطرار حالل مى -8

مثال اگر استخوانى يا هر چيزى ديگر در گلو گير كرده باشد و براى رفع آن راه حلى 
كه از شراب يا ساير  هاى حرام وجود ندارد، جايز است جز استفاده از نوشيدنى

هاى حرام، بخاطر نجات جان شخص مبتال به استفاده شود، همانطور كه در  نوشيدنى
صورت تشنگى شديد جايز است كه انسان از مشروبات حرام بنوشد و جان خود را 

 نجات دهد.
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  بحث جنايات و احكام آن:   فصل دهم
 اين مشتمل بر چهار ماده است:

  :نفس و جان جنايت بر:  ماده اول
تعريف جنايت بر نفس: عبارت است از تجاوز بر انسان بصورت از بين بردن روح  -1

 و جان او يا تلف كردن بعضى از اعضاء و يا مجروح ساختن او. 
تلف كردن اعضاء او يا  حكم جنايت بر نفس: از بين بردن جان و روح انسان، -2

ق، حرام است. هيچ گناهى بعد از كفر گونه اذيت و آزار بر بدن او به ناحرساندن هر

ؤۡ  تنۡل َ�قۡ  َوَمن﴿فرمايد:  مسلمان نيست. خداوند مىبزرگتر از كشتن يك انسان  َٗ ُن  اّمَتَعّمِدٗ  اِم
 ٓ هن فََجَزا َّمن  ۥؤن ن ٱ وََغِضَب  �ِيَها اِ�ٗ َ�ٰ  َجَه ََهن  هِ َعلَيۡ  َّ َعدّ  ۥَولََع

َ
 .]93[النساء:  ﴾٩ اَعِظيمٗ  َعَذابًا ۥَ�ن  َوأ

هركس مؤمنى را عمدا بكشد، مجازات او دوزخ است. او براى هميشه در آنجاست. و مورد «
خشم و لعنت خداوند قرار خواهد گرفت. خداوند براى او عذاب بسيار بزرگى را تدارك ديده 

ُّ «فرمايد:  رسول اللّه مى. »است َق،َيَنَة َف �
ظ
َم �َ َِ ضَوظ َّي � َ َِ�ظ َي  ُل َني ُ�قظ َّ (متفق  »َني َ  َ

فرمايد:  مى و. »هاى ريخته شده است نخستين قضاوت در روز قيامت متعلق به خون«عليه). 

�ًني« َِ َظ َدًني َد َُ َََهَ َني سَ ظ ضُ َكة  َن ظ َدض َظ َِ فُ َنُ   ُممظ
ظ كه   مؤمن مادام«(بخاري).  »ََ ظ ضََز�َل �س

 .»برد هاى دينش بسر مى مرتكب خون ناحق نشده است در گشادگى

 ر نفس: جنايت بر نفس سه قسم است:ها ب اقسام جنايت -3
كار با نيت و اراده و اختيار نسبت به جان مؤمن  عمد: عمد آن است كه جنايت -1

سوء قصد كند و او را با آله تيز يا عصا يا سنگ هدف قرار دهد. يا از باال او را به پائين 
يا با گرفتن گلو او را خفه كند يا با دادن  بيندازد، يا در آب غرق كند يا در آتش بسوزاند،

و خوراندن سم او را از بين ببرد يا اعضاء بدنش را نقص كرده و يا زخمى بر بدنش وارد 
 سازد.

كند. خداوند  واجب مىكار قصاص را  حكم جنايت عمد اين است كه بر جنايت
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ٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  ََاَوَ�تَبۡ ﴿فرمايد:  مى نّ  �ِيَها
َ
ِ  َس �ّفۡ ٱ أ ِ  َعۡ�َ لۡ ٱوَ  ِس �ّفۡ ٱب  ٱوَ  َعۡ�ِ لۡ ٱب

َ
ِ  نَف ۡ�  ٱب

َ
 ٱوَ  نِف ۡ�

ن
 ذننَ ۡ�

 ِ  ٱب
ن
نّ ٱوَ  ذننِ ۡ� ِ َّ ِ  ل نِّ ٱب ِ َّ وحَ ۡ�ن ٱوَ  ل بر آنان قصاص را فرض كرديم. در « .]45: ة[المائد ﴾قَِصاٞص  رن

عوض جان جان، در عوض چشم، چشم، در عوض گوش، گوش در عوض بينى، بينى در 

ََ «فرمايد:  اللّه مى  رسول. »ها قصاص هست ر ساير زخمعوض دندان، دندان و د ، ََ
ُ
َن ظ  

ل  
َظ َلىظ

َ
م    ََ �ُح  -بَ َِ َ

ظ
َىظُل �ْ

ظ
َل  -�ِ قظ َِ

ظ
َ� َِ ُل

ظ
َظ ضَأ

َ
تَّص   َظ َ�قظ

َ
ه الَّني    ُ

َِ ى َُ ََ َ الَدظ َِ�ظ  َّ َ،َي
ظ
َيُ َو بَيِ
ضظ  ََ َ ضَ ََ  �َ ُِ ًة فَُه َِ �بَ َّ َّ�َد 

َ
َظ   َو فَإَ

ُِ ِظ َظ َ�
َ
شود، اختيار دارد، قصاص   هر كس كشته يا مجروح« »هَ  

(يعنى اولياى او) باشد بايد جلو او را   بگيرد يا ديه گيرد و يا عفو كند، اگر در پى راه ديگرى

 ).احمد و ابو داود(. »گرفت
شبه عمد: شبه عمد آن است كه جانى قصد كشتن يا زخمى كردن را ندارد، مثال  -2

خواهد  رود، يا مى ى او را بزند كه معموال براى كشتن بكار نمىدست خواهد با چوب مى
خواهد بر صورت او سيلى بزند و او را  اندكى او را بزند يا در آب اندك بيندازد يا مى

 ميرد. تهديد كند ولى ايشان در اثر آن مى
گونه جنايت اين است كه ديت را بر عاقله جانى و كفاره را برخود جانى  حكم اين

ؤۡ  َ�َتَل  َوَمن﴿فرمايد:  كند. خداوند مى مىواجب  ًَاُن ََةٖ ّمؤۡ  َََ�َبةٖ  رِ�رن َ�َتحۡ  ا ٔٗ َخَ�  ِم  َودََِةٞ  ِم
ّلَمةٌ  ََ هۡ  َِِ�ٰ  ّم

َ
غالم يا كنيز   هر كس مؤمنى را به خطا بكشد، بايد يك« .]92[النساء:  ﴾ۦٓ لِهِ أ

 .»بها) بدهد مسلمانى را آزاد كند و به وارثان مقتول ديه، (خون
خطا: خطا آن است كه مسلمان عملى را كه برايش مباح است، مانند تيراندازى،  -3

رود  اى كه در دست دارد خطا مى دهد. اما آله شكار كردن و قطع كردن گوشت، انجام مى
 شوند. و در نتيجه آن فردى يا افرادى كشته و يا زخمى مى

بهاء) آن  البته ديه (خونگونه جنايت مانند حكم جنايت شبه عمد است.  حكم اين 
بهاى آن  شود برخالف شبه عمد كه خون كمتر است و جانى، گناهكار محسوب نمى

 تر و جانى در آن گناهكار است. سنگين
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  : احكام جنايات: ماده دوم
شود  ها وقتى واجب مى (الف) شرايط وجوب قصاص: قصاص در قتل، اعضاء و زخم 

 كه شرايط زير تحقق پيدا كند.
معصوم الدم باشد، اگر مقتول زانى محصن، مرتد يا كافر باشد، كشتن او  مقتول -1

 موجب قصاص نيست. زيرا خون اين افراد هدر است.
قاتل عاقل و بالغ باشد. اگر قاتل، كودك و يا ديوانه باشد، قصاص بر وى واجب  -2

َقالَُ  َ� ظ َُ «فرمايد:  مى صنيست. چون اهل تكليف نيست. رسول اللّه
ظ
فََ  �َ ه َعَ  ُّ َُة 

َِ

َّ َبظتََال َ  ّ َد َّ
ُّ َََعَ  �س ََ،ظَقَه  َظ َ � َّ َََعَ  �َّيَََ  َد  َِ ،ظ َِ َّ ضَ ََ َد َُو ِظ َم

ظ (حديث با ترجمه  »�س
 . و حواله در مباحث گذشته بيان گرديده است)

مقتول در دين، حريت و رق بودن با قاتل مساوى و برابر باشد، چرا كه مسلمان  -3
 صشود،رسول اكرم افر، و آزاد در برابر، برده (غالم و كنيز) قصاص نمىدر برابر ك

ِ  «فرمايد:  مى يفَ
َُ

َال   بَ
َظ تَُل ُز  ُ�قظ

َ
مسلمان در برابر كافر كشته «(احمد و ترمذي).  »ال

شود،  و بدليل اينكه عبد (غالم) متقوم است، لذا در عوض او قيمت پرداخته مى »شود نمى

َ  «فرمايد:  مى س حضرت على )متقوم يعنى قابل قيمت( و ىظ َِ ِ  بَ تََل ُد  ُ�قظ
ّ
َظ ال

َ
ََّة   َل  »َنَ  �س

 بحضرت ابن عباس »آزاد در برابر عبد كشته نشود  سنت اين است كه«(بيهقي). 

َ  «فرمايد:  مى ىظ َِ ِ  بَ تََل ُد  ُ�قظ
َ
 .»شود آزاد در برابر غالم كشته نمى« »ال

 صبزرگ مقتول نباشد، رسول اكرم قاتل پدر يا مادر، پدر بزرگ يا مادر -4

َ َ «فرمايد:  مى
َ
ٌ بََوُ َُ � ََ تَُل   ُ�قظ

َ
 .»هيچ پدرى در برابر خون فرزندش كشته نشود« »ال

ب) شرايط گرفتن قصاص: كسى كه حق قصاص گرفتن را دارد تا شرايط زير تحقق 
 تواند قصاص بگيرد. پيدا نكنند، نمى

ا ديوانه است، تا زمان بلوغ و مكلف صاحب حق بايد مكلف باشد، اگر كودك ي -1
شدنش، جانى بايد زندانى شود، بعد از بلوغ يا رفع ديوانگى آن دو اجازه دارند، كه 
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 اللّه تعالى عليهم چنين منقول است.  قصاص يا، ديه بگيرند يا عفو كنند. از صحابه رضوان
اشند، اگر بعضى تمام اولياء دم (وارثان مقتول) براى گرفتن قصاص اتفاق داشته ب -2

شود، آنهائى كه حق  از اولياء دم از حق قصاص خود بگذرند، آنگاه قصاص گرفته نمى
 گيرند. اند، سهم خود را از خون بهاء مى خود را معاف نكرده

يعنى فقط قاتل قصاص شود،  امنيت از هرگونه تعدى در جريان گرفتن قصاص، -3
ش از آن قصاص شود، اگر قاتل زن ها، هر زخم باندازه خودش نه بي در قصاص زخم

نياز نشود،  است و حامله باشد تا وضع حمل نشده و نوزادش از شير مادر مستغنى و بى
 صقصاص گرفته نشود، در جريانى كه زنى عمدا مرتكب قتل شده بود، رسول اكرم

َّ «فرمود:  َََد  ًِ َظ َننَتظ َديَز َََ ي الَ َِطظ  َِ َّ تََحَ  َني  تَُل َد َميَال ُققظ َ
َ
ُ ََ َل  ِّ َُ (ابن ماجه).  » تُ

تا وضع حمل نكرده و نوزادش از شير او مستغنى نشده و سرپرستى برايش پيدا نكرده است، «
 .»كشته نشود

قصاص در محضر حاكم يا نايب او گرفته شود تا از هرگونه ستم و تعدى محفوظ  -4
 باشد.

 «فرمايد:  مى صمبوسيله آله و ابزار تيز و كشنده باشد، رسول اكر -5
ّ
 قَوََد الَال

َ
ال

 ََ ،ظ َّ  .»قصاص بايد بوسيله شمشير گرفته شود« »بَيس
اين حديث را ابن ماجه روايت كرده است و سيوطى درباره آن سكوت اختيار كرده (

است، بسيارى از اهل علم و كارشناسان اسالمى بر اين باور هستند كه قاتل با همان 
ت، كشته شود، اگر شمشير بوده با شمشير و اگر سنگ بوده ابزارى كه مقتول را كشته اس

درباره شخصى كه سر  صبا سنگ چون حديث صحيح موجود است كه رسول اكرم
 .)كنيزى را با سنگ قطع كرده بود، امر كرد تا سرش را با سنگ قطع كنند

 ص، ديه و عفو يكى را اختيار كند.قاتل اختيار دارد ميان قصا -6
شود، قصاص  الك خون شود، از ميان سه امر باو اختيار داده مىگاه مسلمانى مهر

ِ�َ  َ�َمنۡ ﴿فرمايد:  يا عفو كند. خداوند مى بها و بگيرد، يا خون ِخيهِ  ِمنۡ  ۥَ�ن  عن
َ
ۢ ٱفَ  ءٞ َ�ۡ  أ  ّ�َِباعن
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 ِ  ٱب
ۡ وِف َمعۡ ل ٓ  رن َدا

َ
ۡ  ءٌ َوأ ََ َفا َ�َمنۡ ﴿فرمايد:  مي و .]178: ة[البقر ﴾نٖ َ�ٰ �ِِِحۡ  هِ ِِ ۡص  ََ

َ
جۡ  لَحَ َوأ

َ
هن فَأ  َ�َ  ۥرن

ِ ٱ �ظَ  الَّني «فرمايد:  و رسول اللّه مى .]40[الشوري:  ﴾َّ َِ َ �ََّم
ِظ َو َبَ ُ قََت،ٌل َي ظ

َ
َن ظ قُتََل َ ََ

َِّني ُ�َقيدُ  ََ هر كس وارث مقتولى شود، اختيار دارد، ديه بگيرد يا قصاص «(متفق عليه).  »ضُوَدى 

َل بََ ي َعّز�« فرمايد: مى صرسول اكرم »گيرد  َز�َدُ  �
ّ
الََمة  الَال َُّجل  َ� ظ َنمظ هر « »َني َ�َ  

 .»افزايد كس از ستمى كه در حق او شده است، درگذرد، خداوند به عزت و شرف او مى
هر كس بجاى قصاص، ديه را براى خود انتخاب كند، حق قصاص او  -1توجه: 
شود و اگر انتقام گيرد و  ، اجازه داده نمىگردد، اگر دوباره خواستار قصاص شود ساقط مى

شود، البته اگر بجاى ديه قصاص را براى خود انتخاب كند، بعد  قاتل را بكشد، كشته مى
 ديه معاوضه كند. تواند، حق قصاص را با مى

راهى جز خون بهاء ندارد، ) وارث مقتول(اگر قاتل پيش از قصاص بميرد، ولى  -2

 قنتَِل  َوَمن﴿فرمايد:  د مىخداون ت هيچ عنوان درست نيست،كشتن غير قاتل تح  چرا كه
ِّهِ  ََاَجَعلۡ  َ�َقدۡ  النومٗ َمظۡ  َِ لۡ  ۦلَِو ٰ ِن نۡ�ِ  فََ�  اَٗ ََ َٗ  َ�نَ  ۥِِنّهن  ِل� َقتۡ لۡ ٱ ّ�ِ  ف� و  .]33[اإلسراء:  ﴾�َمَصن

ايم اما ولى حق تجاوز در قصاص را  هر كس ظلما كشته شود، به ولى او حق قصاص داده«
تواند قصاص كند) مظلوم در هر حال شايان  دارد، (يعنى بجز قاتل كسى ديگر از وارثان را نمىن

 قتل، اين است كه غير قاتل كشته شود. تفسير اسراف در. »نصرت و كمك است
كفاره قتل بر هر قاتل شبه عمد و خطا واجب است، مقتول خواه جنين باشد يا  -3

من و اگر ميسر نشد، زاد كفاره، آزاد كردن غالم مؤيا آانسان زنده و مسن، غالم باشد 

ۡ ﴿فرمايد:  متوالى است. خداوند مى روزه دو ماه َُ ََةٖ� ّمؤۡ  َََ�َبةٖ  رِ�رن َو  فَِصيَامن  َ�ِدۡ  ّلمۡ  َ�َمن ِم
َتَتابَِعۡ�ِ  نِ َر�ۡ َشهۡ  ِۗ ٱ ّمِنَ  ََةٗ تَوۡ  من ن ٱ َوَ�نَ  َّ آزاد كردن يك  پس« .]92[النساء:  ﴾اَحِكيمٗ  َعلِيًما َّ

گردن مؤمن، هر كس موفق به چنين عملى نشود، پس دو ماه متوالى را روزه گيرد، اين توبه بنده 
 .»است به پيشگاه خداوند، خداوند دانا و آگاه است
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 : بحث جنايت بر اطراف و اعضاء: ماده سوم
جاوز تعريف جنايت بر اطراف: جنايت در اطراف اين است كه انسانى بر ديگرى ت -1

 نموده چشم، او را در بياورد يا دست و پاى او را بشكند.
حكم جنايت بر نفس: اگر جانى در انجام جنايت قصد و عمد داشته است و  -2

شخص مورد جنايت، در مسلمان بودن و آزاد بودن همسان با جانى باشد، در اين صورت 

وۡ�ن ٱوَ ﴿فرمايد:  شود، خداوند مى رفته مىاز جانى قصاص گ  .]45: ة[المائد ﴾قَِصاٞص  حَ رن
البته اگر فرد مورد جنايت در عوض قصاص ديه بگيرد يا عفو  .»ها قصاص هست در زخم«

منظور از اطراف، اعضا و جوارح (شرايط قصاص در اطراف  شود. كند، قصاص ساقط مى
 اند از: عبارت). انسان هستند

 گر صورت نگيرد.با قصاص گرفتن، امنيت طرف به مخاطره نيفتد و تجاوزى دي -1
 قصاص ممكن باشد، در صورت عدم امكان قصاص، ديه گرفته شود. -2
شود، در اسم و محل با عضو تلف شده بايد مساوى باشد،  عضوى كه قصاص مى -3

روى اين اصل دست يا پاى راست در برابر دست يا پاى چپ. و همچنين دست در برابر 
 شود. د قصاص نمىانگشت اصلى در برابر انگشت زائ شود، پا قصاص نمى

شود، در صحت و كامل بودن با عضو تلف شده بايد  عضوى كه قصاص مى -4
مساوى باشد، روى اين اصل دست سالم در برابر دست مفلوج و چشم سالم در برابر 

 شود. چشم معيوب قصاص نمى
گويند، در آن قصاص نيست  زخم اگر در سر ايجاد صورت باشد آن را شجه مى -5

خوان نرسيده باشد، هر زخمى كه بخاطر خطر، قصاص آن مقدور مگر وقتى كه به است
شود،  شود. لذا شكستن استخوان يا زخمى كه به شكم منتهى مى نباشد، قصاص گرفته نمى

 در آن قصاص نيست بلكه در آن ديه (خون بها) واجب است.
شوند. دست و پاهاى چند نفر در برابر  توجه: چند نفر در برابر يك نفر كشته مى

شوند، اين در صورتى است كه چند نفر دستجمعى در  ست و پاى يك نفر قصاص مىد
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بعد از  سعمال جنايت را انجام داده باشند، حضرت عمر جنايت شركت داشته باشند و
اينكه هفت نفر را كه يك مرد از اهالى صنعا را به قتل رسانيده بودند، قصاص كرد، 

ُل «فرمود:  مظ
َ
 َعالَ،ظَه  

َ َ
ي سَوظ َقَميَ ًِ ، يَ  َََقتَالظت  ظ بََه َجَ َِ َظ اهالى صنعاء در قتل آن يك   اگر تمام« »ََ

 ).البخار مؤطاء وأصله يف(. »كردم شدند، همه را قصاص مى نفر شريك مى

جنايت اگر سرايت نمود، جانى ضامن است يعنى اگر كسى انگشت كسى را قطع كرد 
 اص يا ديه گرفته شود.و زخم منجر به نابودى كل دست يا به مرگ شد، قص

البته سرايت كردن قصاص مضمون نيست، يعنى اگر دست كسى در قصاص دستى  
كه او قطع كرده است، قطع گرديد و منجر به مرگ مقطوع اليد شد، قصاص ندارد. البته 
اگر در نحوه گرفتن قصاص تعدى شده و تعدى موجب مرگ شده است، قصاص گرفته 

ه يك ابزار سمى و آغشته به سم انجام شده است، قصاص شود، مثال قطع يد بوسيل مى
 دارد.

زخم يا عضو تا درست نشده از جانى قصاص گرفته نشود، زيرا احتمال وجود دارد 
كه اين زخم يا قطع عضو سرايت كرده باعث تلف جان شود، بنابراين اگر شخصى 

به تلف شدن مخالفت كرد و قبل از درست شدن زخم قصاص گرفت و بعدا زخم منجر 
عضوى ديگر يا منجر به مرگ مجروح شد، حقش ساقط شده است، بار ديگر حق مطالبه 
چيزى را ندارد، زيرا خودش با قصاص گرفتن قبل از وقت، حق خود را ضايع نموده 

 است.

 : بحث ديه (خون بهاء): ماده چهارم
ل يا تعريف ديه: ديه عبارت است از مالى كه به صاحب خون (وارثان مقتو -1

 شود. مجروح) داده مى

 َودََِةٞ ﴿فرمايد:  و جايز است، خداوند مى حكم ديه: ديه دادن و گرفتن مشروع -2
ّلَمةٌ  ََ هۡ  َِِ�ٰ  ّم

َ
ن ِِّ�ٓ  ۦٓ لِهِ أ

َ
ْ  أ خون بها به وارثان مقتول سپرده شود، مگر « .]92[النساء:  ﴾ََّصّدقنوا
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�ظَ  «يد: فرما مى صو رسول اكرم، »اينكه آنان معاف كنند َِ َ �ََّم
ِظ َو َبَ ُ قََت،ٌل َي ظ

َ
َن ظ قَُتَل َ ََ

َِّني ُ�َقيدُ  ََ هر كس مقتولى دارد و مالك خون او هست، اختيار دارد، « (متفق عليه). »الَّني ضُوَدى 
 .»ديه بگيرد يا قاتل را قصاص كند

 خون بهاء بر چه كسانى واجب است: -3
كسى كه شخصا عملى را انجام  :مباشر( هر كس انسانى را بكشد، خواه مباشر

قتل باشد، يا مسبب آن، خون بها بر وى واجب است. اگر قتل عمدا انجام ) است داده
گرفته است، خون بهاء را بايد از مال شخصى خود بپردازد، اگر قتل شبه عمد يا خطا 

ه چنين قضاوت فرمود صاست. خون بها بر عهده فاميل و طايفه او است. رسول اكرم
با هم درگير شدند، يكى سنگى بطرف  صاست. چنانكه دو زن در زمان رسول اكرم

 ديگرى پرتاب كرد، آن زن و جنينى كه در شكم او بود در اثر ضربه سنگ جان دادند،
خون بهاء را بر عهده فاميل وطايفه زنى كه  صچون اين قتل شبه عمد بود، رسول اكرم

 (متفق عليه). قاتل بود، گذاشت.
ر از عاقله يا طايفه كه خون بها بر گردن آنها است، احترام پدرى شخص مانند: منظو

پدران، فرزندان، برادران، عموها و عموزادگان هستند: مبلغ خون بهاء ميان آنان بر حسب 
هر سال  توانائى مالى تقسيم شود و در ظرف سه سال هر كدام قسط خود را بايد بپردازد،

توانند  شود. و اگر توان پرداخت را بصورت نقدى دارند، مىيك سوم خون بها، پرداخته 
 كل مبلغ خون بها را در حال بپردازند.

شود: اگر پدرى در جريان آموختن ادب و اخالق،  خون بها از چه كسانى ساقط مى -4
فرزندش را يا سلطان رعيتش را و يا معلمى شاگردش را تنبيه نمود كه منجر به مرگ 

بها ندارد بشرط اينكه زدن معمولى باشد و از حد معروف تجاوز فرزند گرديد، خون 
 نكرده باشند.
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 مقدار خون بهاء: -5
شود، آزاد و مسلمان است، ديه و خون  اش پرداخته مى ديه نفس، اگر كسى كه ديه -1

بهاءاش، صد نفر شتر يا هزار مثقال طال يا دوازده هزار درهم نقره يا دويست رأس گاو يا 
رأس گوسفند است. اگر قتل، قتل عمد بوده است، در ديه (خون بهاء) مقدارى دو هزار 

سختى شود. مثال از ميان صد نفر شتر، چهل شتر بايد آبستن باشند و اگر قتل خطا بوده 

بََل َي،َ ي «فرمايد:  است، در ديه سختگيرى نشود. رسول اللّه مى َ
ظ
الَّمٌة َنيٌََة َن ظ �ِ َْ َي،ظَه َدضٌَة ُن

ّظ 
َ
ةٌ   َِ َزَ ي ُكلُ ّ  َلَال ََ  بَيَزَل 

َ
ََ َََُّ،ًة الَل و ُِ در قتل عمد ديه سنگين باشد. در ميان صد نفر « »َل

تمام اصحاب سنن و بخارى آن را در تاريخ روايت (. »شتر، چهل شتر نوساله و حامله باشند
 ).كرده است

واستار شوند. زيرا بهاء را خ توانند بيش از خون در صورت قتل عمد وارثان مقتول مى
بهاء از  آنان حق قصاص را دارند. بنابراين براى آنان جايز است كه در برابر بيش از خون

 قصاص بگذرند.

َل «است:  سبهاء حديث حضرت جابر دليل درباره مقدار خون مظ
َ
  َ ََ ضََة  ُّ � َِ َي 

قَ

 َِ َِ َني ََق
ظ
َل �ي مظ

َ
  َ ََ ََ بََل  َِ بََل َنيًََة َنَ  � َِ َ ظ َدية  �

ظ
َ
َ
يَ    َّ َل �س مظ

َ
  َ ََ ََ ة   َِ َق َِ ظ   صاللّه  رسول« »ََ

بر كسانى كه شتر دارند، صد شتر. بر كسانى كه گاو دارند، دويست رأس گاو و بر كسانى كه 
ابوداود. سندش ضعيف است نزد (. »گوسفند دارند، دو هزار گوسفند تعيين كرده است

َل «مروى است:  ببن عباسو از حضرت ا .)به است جمهور معمول َِ َِ ًِ قَُتَل فَ َُّج  َّ الَ

ل  َّ
َّ �    ّظم َُ َد َظ

َ
ُظَ�ظ َعَشَ   خون بهاء او را  صشخصى كشته شده بود، رسول للّه« »َدَ�تَُه �

و در نامه عمرو بن حزم  ).ابوداود نسائى، اماجه و ترمذى( .»دوازده هزار درهم تعيين فرمود

ّ  «و جمهور امت است، آمده بود: كه مورد قبول همه علماء  ََي
َُ َد�ظ َظ

َ
  ََ َم

ِل ُل � مظ
َ
  ََ ََ« 

هر كدام از اين پنج نوع (صد  .»بهاء بپردازند كسانى كه طال دارند، هزار دينار خون«(نسائي). 
نفر شتر، دويست رأس گاو، دو هزار رأس گوسفند، هزار دينار طال، دوازده هزار درهم) 

 ان مقتول بايد آن را قبول كنند.را كه قاتل بدهد وارث
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مرد مسلمان است.  اگر مقتول زن مسلمان و آزاده است، خون بهاء آن نصف خون بهاء

ِجلَ ني س  تىالِ ـالَ �َ«بن زبير نقل كرده است:  هطا از غزوامام مالك در مؤ ِ ة تِيقل �س م

ِجل ِ ة ِ �ُضة بََُ دضة �س ِجل. فإذ� بالْت ي عوزالت �ل يه زن تا زمانى كه د« »ُالُ دضة �س
باندازه يك سوم ديه مرد نرسيده باشد، همان ديه مرد است، هر گاه مبلغ ديه زن باندازه يك سوم 

شود،  اگر شخصى كه ديه او پرداخته مى .»گيرد ديه مرد برسد، ديه زن نصف ديه مرد قرار مى
نها يك زنى، يهودى يا نصرانى است، پس ديه او نصف ديه مسلمان است و ديه زنان آ

ُِّجَل «فرمايد:  مى صاللّه  دوم مردان آنها است. رسول َُ َدضَُة �س ُظ َِ نَ فَ
ََ ُل �َظ  »َ�قظ

 .»خون بهاء كافر نصف خون بهاء مرد مسلمان است«(ترمذي). 
 باشد، چون مالى است داراى قيمت. خون بهاى غالم همان قيمت وى مى

 ت كه بايد آزاد كرده شود. رسولخون بهاى جنين چه دختر يا پسر، غالم يا كنيزى اس
درباره جنين همين طور قضاوت كرده است. اين زمانى است كه جنين آزاد باشد  صاللّه 

و مرده از مادر متولد شده باشد. اما اگر زنده بدنيا آمده است و بعد مرده است، در او ديه 
 كامل يا قصاص واجب است.

عيين شده است، نزد بعضى علماء قيمت (عبد يا امه) كه خون بهاء جنين ت ةتوجه: غر

آن يك دهم ديه مادر آن تعيين گرديده است. امام مالك غره را به پنجاه دينار يا شصد 
  .درهم قيمت گذارى كرده است

  :ديه اعضاء بدن انسان
 گردد: در موارد زير خون بهاء كامل واجب مى

 اگر در اثر جنايت عقل از دست برود. -1
 از هر دو گوش. زايل شدن توان شنيدن -2
 زائل شدن بينايى هر دو چشم. -3
 زائل شدن نطق. -4
 زائل شدن قدرت بويائى بصورت قطع شدن بينى. -5
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 زائل شدن توان جماع بصورت قطع كردن آله تناسل يا خصيه كردن. -6
 زائل كردن توان بلند شدن يا نشستن بصورت شكستن كمر. -7

َ  «چنين آمده است:  به عمر بن حزم نوشته بود، صاللّه  اى كه رسول در نامه ََ

 ُّ � َ
َ،ظَحتَ�ظ

ظ
َ  �ي ََ ضَُة  ُّ � َ

تَ�ظ َِ َّ َ  �س ََ ضَُة  ُّ � ََ ي ََ
َ  �سالّ ََ ضَُة  ُّ ُعُه � َظ ََ َج ََع

ُ
ََ الََذ�   نظ

َ ظ
َ�  َ ََ ضَُة 

ضَةُ  ُّ � َ
َ�ظ ،َظ َِ

ظ
َ�  َ ََ ضَُة  ُّ � ََ

الظ ُل َ  �س ََ ضَُة  ُّ � َِ َك
ِّ كامل است، در زبان  هديدر بينى «(نسائي).  »�

ها ديه كامل است، در خصيتين ديه كامل است، در آله تناسل و كمر ديه  ديه كامل است، در لب
درباره شخصى كه بوسيله  سو حضرت عمر. »كامل است و در دو چشم ديه كامل است

ديگرى مورد ضرب قرار گرفته توان شنيدن، ديدن، جماع و عقلش از بين رفته بود، چهار 
ن بهاء تعيين كرده در صورتى كه آن مرد زنده بود. خون بهاء زن در اعضاء و اطراف، خو

ها، اگر در حد يك سوم  نصف خون بهاء مرد است خون بهاء زن در جراحات و زخم
يابد. و اگر كمتر از يك سوم خون  خون بهاء مرد برسد، به نصف خون بهاء مرد تقليل مى

 مرد در خون بهاء جراحات با هم برابراند. بهاء مرد است، در آن صورت زن و 
 شود: موارد زير نصف ديه واجب مى در 
 در يك چشم. -1
 در يك گوش. -2
 در يك دست. -3
 در يك پا. -4
 در يك لب. -5
 در يك سرين (لگن) -6
 در يك ابرو. -7
 در يك پستان زن. -8
فرمايد:  مى صاللّه  توجه: در قطع كردن يك انگشت ده شتر واجب است. رسول 

» ََ
َ
ىُ   َدضَُة �َ َظ

ُ
بََل ََُكّ   َِ ٌ َنَ  �

َ َمَو�ٌ  َعشظ
الَ�ظ ِّجظ �س ََ ضظَ   ََ َ

ظ
خون بهاء «(ترمذي).  »يبََ  �ل
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خون بهاء يكدندان پنج  .»هاى دست و پا برابرند، در هر انگشت، ده شتر واجب است انگشت

َ� ََ «اى كه به عمروبن حزم نوشته بود، فرموده است:  در نامه صاللّه  شتر است. رسول

بََل  َِ ٌَ ّنَ  � ّ  َخظ َّ  .»در يك دندان پنج شتر واجب است« »�س
 . )در كتب سنن ده شتر براى يك دندان ذكر شده است و دندانها با هم تفاوتى ندارند(

 :هاى سر و صورت (شجاج) خون بهاى زخم
هاى معروف  شود. زخم هاى سر و صورت گفته مى تعريف شجاج: شجاج به زخم -1

 رت نزد علماء سلف ده تا هستند.صوسر و 
تاى ديگر آنهائى  است و پنج جانب شارع ذكر گرديده در باره پنج تا از آنها، ديه از

 هستند كه درباره ديه آنها حد مشخصى از شارع بيان نگرديده است.
 هاى سر و صورت: پنج زخمى كه ديه آنها از طرف شارع بيان گريده است، حكم زخم
 بشرح زيراند:

كند و خون بهاء  شود كه استخوان را ظاهر مى موضحه: موضحه به زخمى گفته مى -1

بََل «فرمايد:  مى صآن پنج شتر است، رسول اكرم َِ ٌَ َنَ  � ٌَ َخظ ظَمَو�َضَح َخظ خون « »َِ �س

  ).ابوداود، ترمذى، نسائى(. »بهاء هر كدام از زخمهاى موضحه، پنج شتر است
شكند، زخمى كه  شود كه استخوان را مى فته مىهاشمه: هاشمه به زخمى گ -2 

َّ «گويد:  زيدبن ثابت مى باشد، بهاى آن ده شتر است مى شكند، خون استخوان را مى
َ
 

بََل  َ
ظ
� َن ظ �ِ ً ظَ يَدَمَة َعشظ ََ َف �س َظَج

َ
  َّ رسول « ).بيهقى، دارقطنى، عبدالرزاق( »َُّموَل �

 .»د ده شتر خون بها تعيين كرده استشكن استخوان را مى  در زخمى كه صاكرم
شود كه عالوه بر شكستن، استخوان را از سر جاى  منقله: منقله به زخمى گفته مى -3

اى كه به  كند، خون بهاى اين زخم پانزده شتر تعيين شده است. در نامه خودش منتقل مى

ََ «عمر بن حزم نوشته شده بود، آمده است:  ظُمََّقالََة َخظ َ  �س ََ بََل  ... َِ َة َنَ  � در  »َعَشَ
 نفر شتر واجب است. 15زخمى كه استخوان را تكان دهد، 

كند، در  شود كه تا پرده دماغ و مغز سرايت مى مومه به زخمى گفته مىمأمومه: مأ -4
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اى كه به عمروبن حزم نوشته  اين گونه زخم يك سوم ديه كامل واجب است. در نامه

َ� «شده بود، آمده است  ََ ضَةَ ... ُّ � ُُ ُزوَنَة ُُالُ
ظ
ظَمأ در زخمى كه تا پرده مغز، سرايت كرده  »�س

 است، يك سوم خون بها واجب است.
مومه شديدتر است شود كه پرده مغز پاره شده و از مأ دامغه: به زخمى گفته مى -5

 حكم آن همان، يك سوم است. 
ع بيان نشده اما پنج زخم ديگر متعلق به سر و صورت كه حكم آنها از طرف شار

 است، بشرح زيراند:
 آيد. خراشد ولى خون بيرون نمى حارصه: زخمى است كه پوست را مى -1
 شود. كند و خون جارى مى داميه: زخمى است كه پوست را خون آلود مى -2
 كند. شود كه گوشت را پاره مى باضعه: به زخمى گفته مى -3
 ود.ر متالحمه: متالحمه از باضعه شديدتر است، در گوشت فرو مى -4
 ماند. المسحاق: آن است كه تا رسيدن به استخوان يك پرده باريك مى -5

حكم اين پنج نوع زخم نزد اهل علم داورى است، باين صورت كه مجروح، غالم 
تصور شود، بعد قيمت او بر فرض اينكه سالم است مورد نظر باشد، سپس قيمت او بر 

د شده مورد مالحظه قرار گيرد، هاى پنجگانه مذكور بر وى وار فرض اينكه يكى از زخم
آيد، بهاى  تفاوتى كه ميان قيمت او در حال سالمتى و در حال زخمى بودن بدست مى

 همان زخم است كه بر مجروح وارد شده است.
راه ساده و آسان در زمان معاصر اين است كه موضحه بعنوان اصل پذيرفته شود، زيرا 

در موضحه  شكند. كند و آن را نمى مى موضحه همان زخمى است كه استخوان را ظاهر
پنج شتر واجب است. اين پنج زخم با موضحه مقايسه شوند، مثال زخمى كه در حد يك 
پنجم موضحه است، در آن يك نفر شتر بعنوان خون بهاء تعيين شود و زخمى كه در حد 

 دو پنجم موضحه است، در آن دو شتر در نظر گرفته شود... الخ.
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 : كه در بقيه قسمت بدن هستند هائى جراح: زخم
شود كه در غير سر و صورت يعنى در  هايى گفته مى تعريف جراح: جراح به زخم -1

 بقيه قسمت بدن باشند.
ها: در جايفه، زحمى كه به داخل شكم رسيده است، يك سوم ديه  حكم اين زخم -2

َة ُُالُ «واجب است. در نامه عمرو بن حزم آمده است:  َِ َيََ
ظ
ْ� �َ ضَةَ ََ ُّ در جائفه يك « »ُُ �

بازو و  هاى، اش يك شتر است، زخم پهلو اگر بشكند و درست شود، ديه »سوم ديه است
چنين قضاوت  شساق پا و مچ دست، اگر درست شوند، دو شتر واجب است. صحابه

هاى بدن بر مبناى داورى و حكومت عدل فيصله شود، و راه آسان اين  اند. بقيه زخم كرده
 بر موضحه قياس شوند. است كه

 :شود؟ جنايت چگونه ثابت مى
شود: خود جانى اعتراف كند يا اينكه دو نفر  جنايت غير قتل به دو طريق ثابت مى

اگر قتل است، يا به اعتراف قاتل يا به گواهى دو نفر عادل  عادل گواهى بدهند، جنايت،
شود، و منظور از لوث اين  يا بوسيله قسامه، در صورتى كه لوثى در كار باشد، ثابت مى

است كه در ميان مقتول و درميان كسانى كه جريمه قتل به آنان نسبت داده شده است، 
 دشمنى ظاهر و آشكار وجود داشته باشد.

شود، اولياى مقتول عليه فرد يا گروهى كه  قسامه: اين است كه شخصى مقتول يافته مى
شوند، از ظواهر قضيه چنان  مدعى قتل مىدرميان آنان و درميان مقتول دشمنى بوده است، 

 آيد كه مقتول قربانى اين عداوت و دشمنى گرديده است. يا اينكه ميان مقتول و بر مى
دهد، و از آن جهت كه  متهم دشمنى نبوده است، اما يك نفر گواهى بر قاتل بودن او مى

ناقص است  براى ثبوت قتل گواهى دو نفر عادل ضرورى است، اين گواهى يك نفر كه
به اين  تعيين شده است. قسامه» قسامه«شود، بنابراين براى حل مشكل  تصور مى» لوث«

مطابق به ميزان ميراثى كه از  شرح است كه وارثان مرد مقتول پنجاه سوگند كه آنها را
خورند، مبنى بر اينكه مقتول را فالن شخص  كنند و مى برند، بر خود تقسيم مى مقتول مى
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قتى اين پنجاه سوگند، به اين گونه خورده شود، وارثان مقتول مستحق خون كشته است، و
جمهور (  شود بها گرفته مى هم قصاص يا خونشوند، لذا براى آنان از مت وارث خود مى

شود بلكه خون بها گرفته  بر اين باورند كه درصورت قسامه قصاص گرفته نمى ءعلما
، عمربن عبدالعزيز همين است، البته امام مالك شود، مذهب امام شافعى، امام ابوحنيفه مى

. اگر بعضى از )شود اند كه در صورت قسامه قصاص گرفته مى و احمد بر اين عقيده
گردد، و مدعى عليه پنجاه  وارثان مقتول از خوردن سوگند منكر شوند، حق دم ساقط مى

 دفعه سوگند خورد و خود را تبرئه كند.
عليه با يك دفعه سوگند خوردن مبنى بر  نباشد، مدعىدر كار » لوثى«كه در صورتى 

شود، در صحيح بخارى و مسلم آمده است. دعوى يك قتل به محضر  عدم قتل، برى مى
قسامه را آغاز نموده خطاب به اولياء مقتول  صبرده شد، رسول اكرم صرسول اكرم

ح«فرمود:  ُُ ظ يَدَى ََ ََ َدَم  و تََكقل َظ َ ش ََ  ََ و ُِ ظَال
َ
�
َ
خوريد و مستحق قاتل يا  وگند مىآيا س« » 

آنان در جواب گفتند: چگونه قسم بخوريم، حاضر نبوديم و نديديم،  »شويد؟ تان مى طرف

َ� ضََم،ًَي«فرمود:  صرسول اكرم ََ َُ وُد َبَمظ
ظ
ُُ ظ �ل َُ َ

ِظ پس يهود كه متهم به قتل هستند « »َيتُ

ح«گفتند: وارثان مقتول ، »كنند با پنجاه سوگند خود را تبرئه مى  ّ ي
ِّ م  ُك ََ قَوظ َمي �ظ

َ
  ُِ ُل

ظ
ََ نَأ  »َك،ظ

نزد خود  از صسوگند كسانى را كه كافر هستند، چگونه باور كنيم؟ آنگاه رسول اكرم
 دادند. ءخون بها

 بحث حدود:  فصل يازدهم
 : اين فصل مشتمل بر نه ماده است

  : بحث حد شراب: ماده اول
بوسيله زدن يا كشتن از انجام عملى كه تعريف حد خمر: حد بمعنى منع كردن  -1

خداوند آن را حرام كرده است، و حدود خداوند، همان اعمال، رفتار و گفتار حرام و 
نامشروعى هستند كه خداوند به دورى و اجتناب از آنان امر كرده است و خمر (شراب) 
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شود، رسول  اى كه باشد، شراب گفته مى هر شراب و نوشيدنى كه مسكر باشد، از هر ماده

ِ  َدِ�مٌ «فرمايد:  مى صاكرم
ل َخظ ُُ ََ  ٌِ ِ  َخظ َك

َظ هر مسكر خمر است و هر «(مسلم).  »ُيل ُز
 .»خمر حرام است

حديث  حكم نوشيدن خمر: نوشيدن شراب چه زياد چه كم بنابر دستور قرآن و -2

نتنم َ�َهۡل ﴿فرمايد: نهى از شراب و قمار مى حرام است. خداوند درباره
َ
ونَ مّ  أ : ة[المائد ﴾ََتهن

. »از آن بپرهيزيد« .]90: ة[المائد ﴾َتنِبنوهن جۡ ٱفَ ﴿ايد: فرم و مى »داريد پس آيا دست بر مى« .]91

َ ي«فرمايد:  مى صو رسول اللّه َِ َليضَ ََ  َِ
َمظ
ظ
َل َديََّا �ِ �  َ َِ خداوند «(ابوداود و حاكم).  »ََ

كسانى را كه  صو رسول اكرم »ده استفروشد، لعنت كر نوشد يا مى كسى را كه شراب مى
 اند، در صحن مسجد شالق زده است. شراب نوشيده

فلسفه حرمت شراب: فلسفه حرام قرار دادن شراب در واقع براى پاسدارى از مال،  -3
 جان و دين مسلمان است.

نوشد: اگر به اعتراف خود شخص يا بوسيله دو گواه  حكم كسى كه شراب مى -4
اگر غالم است، چهل ضربه شالق،  اگر آزاد است هشتاد ضربه شالق وعادل ثابت شود، 

ۡ ٱ َ�َ  َما فن نِۡص  ِهنّ َ�َعلَيۡ ﴿فرمايد:  د، خداوند مىبر پشت او زده شو حۡ ل  ِمنَ  ِت َصَ�ٰ من
ُِ لۡ ٱ بيان  در آيه عذاب اماء و كنيز نصف عذاب زنان حره و آزاده .]25[النساء:  ﴾َعَذا

رد عذاب به اماء و كنيزان قياس شده است. البته عذابى كه گرديده است. غالم نيز در مو
 در قالب ضربه شالق است.

نوشد: براى اقامه حد بر شرابخوار اين  شرايط وجوب حد بر كسى كه شراب مى -5
است، كه عاقل، بالغ، مسلمان و مختار باشد و درباره حرام بودن شراب علم داشته باشد، 

شود، بلكه قاضى در انتظار روزهاى  از بيمار ساقط نمى مريض و بيمار نباشد، البته حد
هاى شالق را بايد  اندازد، هر گاه از بيمارى بهبود يافت، ضربه صحت حد را به تاخير مى

 بخورد.
عدم تكرار حد: اگر مسلمانى چند بار شراب بنوشد و در آخر مجازات شود فقط  -6
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كه شرب (نوشيدن) چند بار شود، هر چند  يك دفعه حد شرب خمر بر وى جارى مى
بعد بنوشد حد ديگرى بر وى  تكرار شده است، اگر يك دفعه بنوشد و حد زده شود و

 گردد. جارى مى
حد: نحوه اجراى حد بر شراب خور اين است كه شخص روى زمين  ءنحوه اجرا -7

ن هاى شالق (نه بسيار سخت و نه بسيار نرم) بر پشت او زده شود. ز نشانده شود و ضربه
ها را نگيرد،  البته زن با پارچه نازك و باريك كه جلو تاثير ضربه شالق مانند مرد است.

 پوشانده شود.
ئم در نيايد بلكه در چنين حالتى تا مال ءدر اوج سردى يا گرمى هوا حد باجرا توجه:

خير انداخته شود، هم چنين در حالت بيمارى يا شدن و معتدل شدن هوا حد به تأ
 اقامه حد درست نيست.بيهوشى نيز 

 : : بحث حد قذف ماده دوم
تعريف حد قذف: قذف بمعنى متهم كردن به زنا و فحشا است. مانند اينكه يك  -1

در حال زنا ديدم، يا اينكه تو عمل  شخص به شخص ديگر بگويد: اى زانى، يا من تو را
 دهى... زنا و لواطت را انجام مى

يره است. خداوند چنين كسى را فاسق گفته حكم قذف: قذف از جمله گناهان كب -2
فرمايد:  بيرون كرده و براى او مجازات تعيين كرده است، مى و او را از دايره عدالت

َِنَ ٱوَ ﴿ ونَ ََرۡ  َّ ۡ ٱ ُن   لَمۡ  ُنمّ  تِ َصَ�ٰ منحۡ ل
ۡ
�ََ ْ َۡ  تنوا

َ
ٓ  َََعةِ بِأ َهَدا مۡ جۡ ٱفَ  ءَ شن وهن ْ َ�قۡ  َوَ�  ةٗ َجۡ�َ  َِ�َ ثََ�ٰ  ِ�ن  َبلنوا

بَدٗ  َدةً َشَ�ٰ  مۡ لَهن 
َ
َ ۚ�  ٰ ََ ْو

ن
من  �َِك َوأ ونَ َ�ٰ لۡ ٱ هن قن َِنَ ٱ ِِّ�  ٤ َِ َّ  ْ ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  تَابنوا ۡص  لَِك َ�

َ
ْ َوأ وا َ ٱ فَِِنّ  لَحن َّ 

وَٞ  كنند و بعد  كسانى كه زنان عفيفه را متهم به فحشاء مى« .]5-4[النور:  ﴾٥ َِّحيمٞ  َ�فن
رائه دهند، به هر كدام، هشتاد ضربه شالق بزنيد و براى توانند (بر ادعاى خود) چهارگواه ا نمى

هميشه شهادت و گواهى آنان را مردود تلقى كنيد و آنان فاسق هستند، مگر كسانى كه توبه كنند 
 .»و اصالح شوند، همانا خداوند بخشنده و مهربان است
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مۡ جۡ ٱفَ ﴿رمايد: ف حد قذف: حد قذف هشتاد ضربه است. خداوند مى -3 وهن  َِ�َ ثََ�ٰ  ِ�ن
تهمت زده بودند، به هر  لاهل افك را كه به حضرت عايشه صو رسول اكرم ﴾ةٗ َجۡ�َ 

 كدام هشتاد ضربه شالق زد.
فلسفه حد قذف: حفاظت عزت و آبروى مسلمان و پاسدارى از كرامت انسانى و  -4

 انتشار اسالمى او است و در نتيجه پاك نگاه داشتن مجتمع اسالمى از اشاعه فحشاء و
 هاى پست و ناهنجار درميان مسلمانانى كه در واقع عادل و پاكدامن هستند. حركت

 شرايط اقامه حد قذف:  -5
 عاقل و بالغ باشد. بايد مسلمان، )تهمت زننده(قاذف،  -1
متهم خواستار اقامه حد بر تهمت زننده باشد زيرا حد قذف، حق متهم است. او  -2

 اقط نمايد.اختيار دارد كه اين حد را اجرا كند يا س
 متهم عفيف و پاكدامن باشد، ميان مردم معروف به فحشاء نباشد. -3
متهم كننده، نتواند بر اتهام خود چهار گواه بياورد كه صحت دعوى او را تصديق  -4

 آيد. در نمى ءكنند، اگر يك شرط از اين شرايط مفقود باشد، حد باجرا

 : بحث حد زنا: ماده سوم
 گويند، چه در فرج باشد يا در دبر. را مى تعريف زنا: زنا وطى حرام -1
ترين گناهان محسوب  حكم زنا: بعد از كفر، شرك و قتل نفس، زنا از بزرگ -2

را حرام گردانيده و  است. خداوند آن ءگردد. زنا بطور مطلق بدترين نوع فحشا مى

ْ َ�قۡ  َوَ� ﴿فرمايد:  مى ۖ ٱ َرَنوا ٰ  َ�نَ  ۥِِنّهن  لّزَِ�ٰ ةٗ َ� ََ ٓ  ِح ا َِ بِيٗ�  ءَ َو با زنا « .]32[اإلسراء:  ﴾٣ َِ

شود،  و براى كسى كه مرتكب زنا مى. »نزديك نشويد، قطعا زنا عمل بد و راه نا درستى است

ْ جۡ ٱفَ  لّزاِ� ٱوَ  لّزاََِيةن ٱ﴿فرمايد:  تى تعيين گردانيده و مىمجازا وا ّ  ِ�ن َۡ  ِحدٖ َ�ٰ  �ن َماّمِ  ِماْئَةَ  هن
ٖ َجۡ�َ  اى  در آيه، »هر كدام از زن و مرد زنا كار صد ضربه شالق زده شودبه « .]2[النور:  ﴾ة

،ظُخ «: ديگر از قرآن كه لفظش منسوخ و حكم آن باقى است، چنين آمده است َّ �س
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 َ َّ يًال َنَ  � َُ َّتَة نَ
ظ
ّظُجُوُمَمي �ي ،ظَهُة الََذ� َزَ�،َي فَي َّ �س زن و مردى كه (در عمر «(متفق عليه).  »ََ

باشند)، اگر مرتكب زنا شدند، آنان را حتما سنگ باران كنيد، اين   اح صحيح كردهيك دفعه نك

َِ �سّز�َ  َدَ� «فرمايد:  درباره زنا مى صرسول اكرم. »عذاب از طرف خداوند است
َال ضَزظ

َن ٌ  ََُمَو ُزمظ  َِ
شود و  كند، ايمان از وى جدا مى زانى در لحظاتى كه زنا مى«(متفق عليه).  »ضَزظ

َ�َ «ترين گناهان از وى سوال شد، فرمود:  و وقتى از بزرگ .»ماند مؤمن باقى نمى َظ تَزظ
َ
 ََ

ََال،الََة َجيَّكَ   .» زنا كردن با همسر همسايه« »َِ

فلسفه حرام بودن زنا: فلسفه در حرام قرار دادن زنا، حفاظت طهارت و پاكى  -3
ن آنان است، تداوم بخشيدن به جامعه اسالمى و حفظ آبروى مسلمين و پاكى روح و روا

پاسدارى از شرافت نسب و صفاى باطن و روح نيز از اهم  شرف و كرامت انسان و
 باشد. اهداف حرمت زنا مى

زانى غير محصن است،  حد زنا: حد زنا با توجه به شرايط زانى متفاوت است. اگر -4
ش جنسى نشده با همسر حالل خود موفق به آميز يعنى هنوز ازدواج شرعى نكرده و

است، مجازاتش اين است كه يكصد ضربه شالق زده شود و به مدت يك سال تبعيد 
شود، زن زانيه و غير محصنه، مانند مرد زانى غير محصن است، البته اگر تبعيد در حق زن 

ْ جۡ ٱفَ  لّزاِ� ٱوَ  لّزاَِيَةن ٱ﴿فرمايد:  باعث فساد است، تبعيد نشود. خداوند مى وا ّ  ِ�ن َۡ  دٖ حِ َ�ٰ  �ن َماّمِ  هن
ٖ َجۡ�َ  ِماْئَةَ  ّ «روايت است:  باز حضرت عبداللّه بن عمر .]2[النور:  ﴾ة َّ

َّ� َّ
َ
   َاََا

َِّا  َْ ََ َِ َاََا  َّ ُ�َم
َ
 ََ َِّاَ  َْ ََ ِ  َاََا 

ُظ بَي بَ
َ
  َّ

َ
 ََ َِّاَ  َْ  صرسول اكرم«(ترمذي).  »ََ

ق زد و تبعيد كرد. حضرت عمر نيز شالق زد زانى را شالق زد و تبعيد كرد، حضرت ابوبكر شال

اگر زانى غالم است، پنجاه ضربه شالق زده شود، تبعيد نشود، چون در . »و تبعيد كرد
 گردد. صورت تبعيد حق مالكش ضايع مى

اگر مرد و زن زنا كار (ازدواج شده) هستند، سنگ باران شوند تا بميرند، آيه رجم 
 صش منسوخ شد و حكمش باقى است. رسول اكرمنخست در قرآن بود اما بعدا تالوت

زانيه محصنه را رجم كرده است، زن غامديه و حضرت ماعز بدستور  زانى محصن و
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يهودى كه مرتكب زنا شده براى قضاوت نزد رسول  اند، و دو رجم شده صرسول اكرم
 ).بخارى و مسلم( آمدند، نيز رجم شدند. صاكرم
 باشند: براى اقامه حد زنا ضرورى مى شرايط اقامه حد زنا: شرايط زير -5
فرمايد:  مى صزانى، عاقل، بالغ، مسلمان با اختيار و غير مجبور باشد، رسول اكرم -1

ّ دَ « َّ
ُّ َََعَ  �س ََ،ظَقَه  َظ َ � َّ َّيَََ  َد َََعَ  �  َِ ،ظ َِ َّ ضَ ََ َد َُو ِظ َم

ظ ه َعَ  �س َُة 
َِ َقالَُ  َ� ظ َُ

ظ
فََ  �َ ُّ َّ

َُِمو� َعالَ،ظهَ «و فرمود:  »َبظتََال َ 
تُكظ َني �مظ ََ  َُ ،ي َظ ََّ�ََ  

ُ
ََطأ

ظ
ِ� ََ ّن

ُ
فََ  َ� ظ   حديث و ترجمه ( »ُّ

 (گذشته است) )آن در مباحث گذشته آمده است
 زنا بطور قطع و يقين ثابت شود، و براى ثبوت شرعى دو راه وجود دارد: -2

 الف) خود زانى در حال صحت حواس اعتراف به زنا كند.
ب) يا اينكه چهار نفر عادل گواهى بدهند كه متهم را در حال زنا و در حالتى كه فرج 

 اند. زانى در فرج زانيه بوده است. ديده

  َِ ّ�ٰ ٱوَ ﴿فرمايد:  ) خداوند مىمانند، ميله در سرمه دان يا ريسمان در گردن گاو(
ۡ
 �ِ�َ ََأ

ةَ َ�ٰ لۡ ٱ ََ ٓ  ِمن ِح ا ََ ِ ّ مۡ � َۡ ِۡ ٱفَ  �ِ�ن ْ تَ وا َۡ  ِهنّ يۡ َعلَ  ِهدن
َ
مۡ  َََعةٗ أ تان  اگر زنان« .]15[النساء:  ﴾ّمَِ�ن

خطاب به  صرسول اكرم و، »مرتكب فحشائى شوند، چهار گواه بر آنان بايد گواهى دهد

َِ «فرمود:  سحضرت ماعز َِّديُ   �س ََ ُكالََة  ظُمكظ َِ �س ََُد  ِظ ظَم َُ �س ، َْ . قَيَله َكَمي ضَ َِ ظ تََ ي. قَيَل َ� ُظ نَ
َ
 

 َ ْظ َ
ظ
اى ماعز تو جماع كردى؟ گفت: آرى، پيامبر فرمود: همانطور كه ميله در «(در صحاح).  »�ي

 .»شود سرمه دان و ريسمان در گردن گاو غايب مى
راه سوم براى ثبوت زنا اين است كه حمل ثابت شود، و ظاهر گردد و اگر درباره 

يل كه دافع حد زنا حمل سوال شود، دليلى كه حد زنا را از وى دفع كند، ارائه ندهد، دل
باشد، مانند اين كه بگويد: من بزور برده شدم، يا اشتباها وطى كردم يا اينكه خبر نداشتم 
كه زنا حرام است اگر زنى كه حملش ظاهر است و چنين دليلى را ارائه دهد كه موجب 

َل «فرمايد:  مى صگردد. رسول اكرم شبهه است، حد ساقط مى ََد بَيس َُ ُ َُّؤَ� �ُظ  »ىَُ يَت َ�دظ
ن را روايت كرده و سيوطى (ابن عدى آ، »يعنى حدود را در صورت وجود شبهه ساقط كنيد«
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 و .)روايت شده است سمرفوعا از ابن مسعود درباره آن سكوت اختيار كرده است و

َِ بَىََّة  سَََِجظتَُ ي«فرمايد:  مى
َْ
� بَ

ًَ َد
َ
ُكَظُت ّ�َجًي   هم به زنا درباره يك زن عجالنى كه مت »سَوظ

كردم، آن زن عجالنى را رجم  اگر بدون گواه و ثبوت كسى را رجم مى«فرمود:  صبود، پيامبر

 (متفق عليه).. »كرده بودم
زانى از اقرار خود رجوع نكند، اگر پيش از اقامه حد رجوع كرده خود را تكذيب  -3

ورد ضرب شود. در روايات صحيح آمده است: وقتى ماعز م كند، حد بر وى جارى نمى
ها قرار گرفت، فرار كرد، اما صحابه او را دنبال كردند و زدند تا از پا در آمد، رسول  سنگ

تُُمو ُ «از اين جريان با خبر شد، فرمود:  صاكرم
ظ
� َِ ِّ تَ ! يعنى وقتى فرار كرد چرا شما »َيَ 

فرار  صشود كه رسول اكرم بردار نشديد، طورى معلوم مى او را رها نكرديد و دست
 كرد. ماعز را رجوع از اعتراف تلقى مى

نحوه اقامه حد بر زانيان: نحوه اقامه حد بر زانيان، اين است كه خندقى كه زانى را  -7
تا سينه بگيرد، حفر شود، بعد زانى در آن خندق رود و در محضر حاكم يا قائم مقام او و 

تر  د حاضران در صحنه كمجمعى ديگر از مسلمانان، سنگ باران شود تا از پا در آيد، تعدا

َۡ َولۡ ﴿فرمايد:  ر نفر نباشد. خداوند مىاز چها َما َهدۡ يَ ٓ  َعَذاَ�هن ۡ ٱ ّمِنَ  �َِفةٞ َطا ؤۡ ل  .]2[النور:  ﴾ِمَِ�َ من
 .»در صحنه عذاب مرد و زن زناكار گروهى از مؤمنان حضور داشته باشند«

سترى و  ا احتمال بىرجم بايد بسته شوند تزن مانند مرد است. البته لباس زن در حال 
كشف عورت نباشد. و اما شالق زدن زانى و زانيه غير ازدواج شده مانند، ضربه شالق 

 حد قذف و حد خمر است.
هل، ت رجم است، لوطى خواه مزدوج و متأهل باشد يا غير متأتوجه: مجازات لواط

ُقمُ «فرمايد:  مى صسنگ باران شود تا از پا در آيد، رسول اكرم َظ َََج َم َن ظ  َمُل َ�َمَل قَوظ ِظ وُ  َ�
وَل بَهَ  ُِ ِظ ظَم �س ََ يَعَل  َِ

ظ
تُالُو� �َ ْظ هر كس را ديديد كه عمل قوم لوط « ).ابوداود و ترمذى( »سُوط  فَي

نحوه كشتن لوطى، ميان صحابه متفاوت ، »دهد، فاعل و مفعول را به قتل برسانيد را انجام مى
پا در  ها با سنگ باران از ، بعضىاند ها آنان را در آتش سوزانيده بوده است، بعضى
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از باالى باالترين ساختمان سر به پائين بر زمين «مايد: فر مى باند، ابن عباس آورده
 ».انداخته شود و بعد سنگ باران شود

هر كس با جانورى عمل وطى را انجام دهد، به شديدترين وجه مجازات شود. چون 
است. مجازات سنگين بايد فطرت اين شخص باتفاق همه مذاهب مرتكب جنايت شده 

كج او را اصالح كند، آثارى در اين باره دائر بر اينكه، اين شخص همراه با جانورى كه 
مورد فعل او بوده است كشته شوند وجود دارد، البته اين آثار در حدى نيستند كه بوسيله 

ل جانى در آنها اقامه حجت شود، بنابراين حاكم وقت بايد تعزير و مجازاتى مناسب حا
 نظر بگيرد.

هل و آنها فقط شالق است ولو اينكه متأ غالم و كنيز هرگاه مرتكب زنا شوند، حد
 محصن باشند.

ۡ ٱ َ�َ  َما فن نِۡص  ِهنّ َ�َعلَيۡ ﴿فرمايد:  خداوند مى ُِ لۡ ٱ ِمنَ  ِت َصَ�ٰ منحۡ ل  .]25[النساء:  ﴾َعَذا
توان مرگ را  ز آنجا كه نمىزنان غير آزاد يك نصف تنبيه زنان حره و محصنه است. ولى ا

 شود، پنجاه ضربه شالق مجازات براى آنان تعيين شده است نه رجم. تجزيه نمى
تواند آنان را به حاكم  هاى شالق را خود بزند و مى تواند ضربه مالك، غالم و كنيز مى

مور كرد تا كنيز سياه رنگى را كه مرتكب مرا مأ صاللّه  گويد: رسول بسپارد. صحابى مى
موريتم را انجام دهم. آن كنيز را در حال نفاس بود، شالق بزنم، وقتى رفتم تا مأ زنا شده

گاه از خون و حالت نفاس بيرون ا از جريان مطلع كردم، فرمود: هرر صاللّه  يافتم. رسول
فرمايد:  مى صرسول اللّه ).سندماحمد در (آمد، آنگاه او را پنجاه ضربه شالق بزن. 

زنا كرد و زنايش ثابت گرديد او را بعنوان حد شالق بزنيد و بيش از آن گاه كنيز شما هر
 (متفق عليه). بر او سختى نكنيد.
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 : حد سرقت (دزدى): ماده چهارم
تعريف سرقت: سرقت عبارت است از برداشتن مال محفوظ بصورت پنهانى. مانند  -1

 بردارد. اينكه كسى داخل دكان يا منزلى برود، پارچه، طال، يا كاالئى
اين حكم:  حكم سرقت: سرقت يا دزدى از گناهان كبيره است. خداوند با صدور -2

اَِقن ٱوَ ﴿ َّ َِقَةن ٱوَ  ل ا َّ وٓ �ۡ ٱفَ  ل ْ َطعن َۡ  ا
َ
َماَ ٓ  ِدَ�هن ۢ َجَزا بَا بَِما َء ََ َُ  ٰ ِۗ ٱ ّمِنَ  ٗ� نََ� ن ٱوَ  َّ  َعزِ�زٌ  َّ

زن و مردى كه مرتكب «رجمه: ت .آن را حرام قرار داده است .]38: ة[المائد ﴾٣َحِكيمٞ 

هاى آنان را قطع كنيد. اين قطع يد مجازات عمل آنان است. از جانب  شوند، دست سرقت مى
نيز دزد را لعن و نفرين كرده است. و  صرسول اكرم. »خداوند و او غالب و حكيم است

َط  ضََ ُ «فرمايد:  مى َُ �َي،ظَحَة َيتُقظ َ
َظ َ � ََّ ي

َّ ُ �س َّ �  َ َِ خداوند سارق را «(متفق عليه).  »ََ

براى اين حديث ( .»شود رسد كه دستش قطع مى لعنت كند، كه از تخم مرغ دزدى بجائى مى
كاله  هاند كه مراد از بيض ها گفته اند بعضى محدثين ترجمه و توضيحات مختلفى ارائه داده

ورشاه مه انجنگى است ولى بهترين ترجمه آن همان است كه ارائه شد و اينرا عال

قَتظ «فرمايد:  مى صرسول اللّه. مترجم)كشميرى پسنديده است.  ََ َ سَوظ َسَ َسظ َِ،َ ِظ ى َ� َ
ّ
ِ�ََ

َمي ََ ِظُت ضَ َ  َََقَط َّم َُ َمُة بََظُت  ََ به خدا سوگند كه جان من در اختيار او است، اگر «(مسلم).  »فَي
 . »سرقت كند، دستش را قطع خواهم كرد صفاطمه دختر محمد

 شود. شود؟ دزدى از دو طريق ثابت مى دزدى چگونه ثابت مى -3
 خود سارق بدون اجبار و تهديد به ضرب اعتراف كند. -1
 يا دو نفر عادل گواهى بدهد، كه فالنى دزدى كرده است. -2

گاه دزدى به اعتراف ثابت شده باشد و دزد پيش از اجراء مجازات، از اعتراف خود هر
اش  شود، البته ضمان و غرامت مال به سرقت رفته بر عهده رجوع كند، دستش قطع نمى

 شود. واجب مى
 قطع يد تحقق شرايط زير الزم است.شرايط قطع يد: براى وجوب  -4
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..«دزد بايد مكلف، عاقل و بالغ باشد. حديث  -1  ُ
َِ َقالَُ  َ� ظ َُ

ظ
فََ  �َ بدان اشاره  »ُّ

 دارد. مجنون و كودك از جمله اين سه گروه هستند.
، پدر يا فرزند، همسر و يا شوهر مالباخته نباشد. زيرا هر كدام از اينها در دزد -2

 باشند. اموال يكديگر به نوعى شريك مى
احتمال ملك دزد، در مالى كه دزديده است. مثال، اگر راهن مالى را كه نزد مرتهن  -3

 به رهن گذاشته است، سرقت كند يا مزدور و كارگر اجرتش را از مال كارفرما سرقت
 شود. چون شبهه ملك وجود دارد.  كند، دستش قطع نمى

مال به سرقت رفته مال مباحى باشد، شراب يا ابزار لهو نباشد و ارزش آن حداقل  -4

ّ  «فرمايد:  مى صاللّه  معادل يك چهارم دينار باشد. رسول ََي
لظَ  َد�ظ ُّ  َِ  

ّ
َُ الَال َ

ظ
َطُ  �ل  ُققظ

َ
ال

� ًَ يَع َُ  . »شود كمتر از يك چهارم دينار قطع نمى دست در برابر«(مسلم).  »فَ
مال به سرقت رفته در حراست و حفاظت باشد: مثال، در خانه، دكان صندوق و  -5

 انبارى باشد. يعنى مال محفوظى باشد.
مال بصورت چاپيدن برده نشود: چاپيدن اين است كه دزد مال را از پيش صاحب  -6

ب نيز نباشد، غصب عبارت است از مال و در انظار او چاپيده فرار كند، و بصورت غص
اينكه مالى از راه قهر و غلبه برده شود و بصورت انتهاب و غنيمت هم نباشد، در حديث 

طظ ٌ «آمده است:  َْ   َ تََ 
 ُنَظ

َ
ال ََ  َ  َ  ُ�ظتََال

َ
ال ََ  َ َ َليََ   ََ  ََ ظ  ).رمذى و ابن حبان(ت »ََى

 چه چيز بر سارق واجب است؟
  :بر سارق دو چيز واجب است

الف) برگردانيدن مالى كه دزديده است در صورتى كه خود مال موجود باشد و 
 برگردانيدن قيمت آن اگر موجود نباشد.

شود يا خير، در اين باره اختالف نظر  ه مىتفاز قطع يد، آيا از سارق ضمان گر بعد(
ا ارفرمايد: اگر د وجود دارد، امام احمد و شافعى قايل به ضمان هستند، امام مالك مى

شود، امام ابوحنيفه  شود و اگر نادار است، ضمان گرفته نمى است ضمان گرفته مى
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َم «شود،  فرمايد: بعد از قطع يد ضمان گرفته نمى مى ِظ ُْ  َِ ََ فَ َّ ي
َّ َ �س ََ َل  َ

ظ
،ظَ  �ُ َْ

ُ
الََذ�  

 .)البته حديث ضعيف است »َعالَ،ظهَ 
محارم خدا هستند، اگر ب) قطع يد بخاطر تأمين حق خداوند است، زيرا حدود 

بخاطر فقدان شرايط قطع، قطع صورت نگيرد، پرداخت غرامت كاال ضرورى است، كم 
 باشد يا زياد، سارق دارا باشد يا نادار.

 :نحوه قطع يد
آمده است:  سدست راست سارق از مچ دست قطع شود، در قرائت ابن مسعود

َميَ�ُ َمي« �ظ
َ
و�   ُِ َط ْظ امَ أَ «بجاى در اين قرائت  »فَي ُ هيَ دِ ُامَ «  »يْ هنَ امَ يْ شود كه  است، معلوم مى آمده »أَ

منظور از ايديهما در قرائت مشهور همان دست راست است. بعد بخاطر جلوگيرى از 
 خون ريزى دست قطع شده را داخل روغن داغ بگذارند.

 شود مواردى كه در آن دست قطع نمى
تر از  رد، مالى كه قيمت آن كممالى كه در حرز و حفاظت نباشد سرقت آن قطع يد ندا

يك چهارم دينار است قطع يد ندارد. دزديدن ميوه و خرما از روى درخت، قطع يد ندارد 
 هر چند كه عوض آنرا بايد پرداخت كند.

در جواب كسى كه  صو هر آنچيزى را كه به اندازه خوردن قطع ندارد. رسول اكرم
 رمود:شود، ف درباره گوسفندى كه از چراگاه برده مى

چند برابر و زدن براى عبرت است، و گوسفندى كه از محل نگهدارى خود  قيمت آن
برده شده است، در آن قطع يد هست، اگر قيمت آن معادل قيمت سپرى كه در جنگ 

ها اگر از خوشه  ميوه صرود باشد، سوال شد يا رسول اللّه براى حفاظت بكار مى
ريزد،  خورد و در دامن نمى چه را كه مىبرداشته شوند، چه حكمى دارد؟ فرمود، آن

 مجازاتى ندارد و آنچه كه حمل كرده ببرد، چند برابر قيمت و زدن براى عبرت است و
برداشته شود، اگر قيمت آن معادل سپر باشد قطع  ها، آنچه كه از محل خشك كردن ميوه

 ).ماجه و ترمذى احمد، نسائى ابن( يد دارد.
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شود  ا معاف كند و نزد حكام شاكى نباشد، قطع يد نمىتوجه: اگر صاحب مال سارق ر
و اگر صاحب كاال شكايت كرده پرونده سرقت را در دادگاه ثبت كند، آنگاه قطع يد 

خطاب به كسى كه بعد  صشود، رسول اكرم واجب است و به سفارش احدى ساقط نمى
جرا براى ا صاز اعالم حكم مجازات سارق و حاضر شدن او در محضر رسول اكرم

َِ بَهَ «خواست سارق را معاف كند، فرمود:  حكم، مى
تَىَ
ظ
َظ تَأ

َ
ىظَل   َْ  � َِ ََ َم ِّ َن چرا « »َيَ 

ابن  ب سنن، حاكم و(صاح  »پيش از آن كه او را (سارق را) نزد من بياورى، معاف نكردى
 . بعد از اينكه پرونده حدود به دادگاه برده شود،)است جارود آن را صحيح قرار داده

هر كس فرمايد:  مى صهرگونه ترتيب براى ساقط كردن آن حرام است رسول اكرم
سفارشش مانع از اجراى، حدى از حدود اللّه شود، گويا او با حكم خداوند مخالفت 

َّ «كند. رسول اللّه خطاب به اسامه فرمود:  مى َظَد � َُ َإ َن ظ ُد َِ َد   ُ َِ َظ َ (متفق عليه).  » ش
 .»كنى؟ مى  خدا سفارشآيا درباره حدود «

رساند،  برد و اهل خانه را به قتل مى كند، اموال مردم را مى ها حمله مى كسى كه برخانه
يعنى حكومت اسالمى با آنها ). جنگد محارب كسى است كه با اسالم مى(محارب است، 

 كند. همانند محارب برخورد

 : : بحث حد محارب ماده پنجم
ارب، كسانى از مسلمانان هستند كه عليه مردم تعريف محارب: منظور از مح -1

برند و  كنند و اموال مردم را به غارت مى گيرى مى كشند، راه بندانى و گردنه اسلحه مى
 رسانند. به قتل مى آنان را
 حكم محارب: -2

الف) نخست نصحيت شوند تا توبه كنند، اگر توبه كردند، توبه آنان پذيرفته شود و 
ه نشدند، كشته شوند، و قتال عليه آنان جهاد فى سبيل اللّه است هر اگر براى توبه آماد

جنگ عليه  كس از محاربين كشته شود، خونش به هدر رفته و هر كس از مسلمانان در
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 محاربين كشته شود، شهيد است.

ْ فََ�ٰ ﴿فرمايد:  خداوند مى َِ ٱ تِلنوا ٰ  ِ� َ�بۡ  ّل َّ ُۡ  َِِ�ٰ  ءَ تَِ�ٓ  َح
َ
ِ ٱ رِ أ با او كه « .]9حجرات: [ال ﴾َّ

 .»كند، قتال كنيد تا از بغاوت منصرف شده تسليم حكم خدا گردد مى  بغاوت
ب) هر باغى و محارب كه پيش از توبه دستگير شود، حد شرعى در قالب، قتل، دار 

فرمايد:  ء گردد. خداوند مىكشيدن، بريدن يك دست و پا و تبعيد، در حق او بايد اجرا

َما﴿ َّ ِِ  ٰ ََ ْ ؤن َج َِنَ ٱ ا َنونَ  َّ َاَِ َ ٱ �ن وَ�ن  َّ ِن ََ َۡ  ۥَو َ  ٱ ِ�  نَ َعوۡ َو�
َ
اًدا ِض �ۡ� ََ ن فَ

َ
َقّتلنوٓ  أ ْ �ن وۡ  ا

َ
ْ َنَصّلبنوٓ  أ وۡ  ا

َ
 أ

َۡ  �نَقّطعَ 
َ
َۡ  ِدَِهمۡ َ

َ
مَوأ لنهن وۡ  ٍف ِخَ�ٰ  ّمِنۡ  جن

َ
َفوۡ  أ ْ ََن  ٱ ِمنَ  ا

َ
مجازات كسانى كه « .]33: ة[المائد ﴾ِض �ۡ�

كنند، اين است كه  جنگند و بر روى زمين فساد بر پا مى كنند و مى محاربه مىبا خدا و رسول او 
كشته شوند، يا به دار آويخته شوند، يا دست و پاهاى آنان قطع گردد، (دست راست و پاى چپ 

 .»يا بر عكس) يا از موطن خود تبعيد شوند

 ءبداند به اجرا حاكم و قاضى در اجراء اين مجازات اختيار دارد، هر كدام را كه صالح
كنند، كشته  بر اين باورند كه باغيان و محاربين، اگر قتل مى ءدر آورد، بعضى از علما

كنند و  چاپند، دست و پاى آنان قطع شود، و اگر قتل نمى شوند، و اگر اموال مردم را مى
 رسانند، تبعيد و زندانى شوند. برند، فقط اذيت و آزار مى اموال مردم را نمى

جنگ كشيده و خود را  پيش از دستگيرى توبه كرده، با رضا و رغبت دست ازج) اگر 
شود، و حق بندگان باقى است. بنابر اين  تسليم حكام نمودند، حق خدا از آنان ساقط مى

قصاص خواهند شد، مگر اينكه وارثان  هاى ريخته شده محاكمه و درباره اموال و خون
شود، مگر  مت اموال نيز از آنان گرفته مىغرا مقتول براى گرفتن ديه راضى باشند،

َِنَ ٱ ِِّ� ﴿فرمايد:  مى كنند، اينكه خداوند صاحبان حق معاف َّ  ْ ن لِ َ�بۡ  ِمن تَابنوا
َ
ْ َ�قۡ  أ وا َن  ِد

وٓ عۡ ٱفَ  ِهۡمۖ َعلَيۡ  ْ لَمن نّ  ا
َ
َ ٱ أ وَٞ  َّ مگر آنانى كه پيش از دستگير شدن « .]34: ة[المائد ﴾٣ َِّحيمٞ  َ�فن

اگر حكومت ديه بدهد يا غرامت  »پس بدانيد كه خداوند بخشنده و مهربان است توبه كنند،
 اموال را بپردازد، مانعى ندارد.
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  : بحث باغيان: ماده ششم
اساس  تعريف باغى: اهل بغى گروهى منظم و داراى توان و قدرت فيزيكى بر -1

بر اين است كه  شان  شوند، مثال گمان ويل و اجتهاد نادرست، از اطاعت امام خارج مىتأ
روى اين حساب آنان تعصب نموده  امام كافر است يا اينكه امام ظالم و ستمگر است،

 كنند. دارند و عليه او بغاوت مى دست از اطاعت امام بر مى
ن با آنان رابطه بر قرار نموده، واحكام باغيان: امام و حاكم بوسيله قاصد، نامه و تلف -2

جويا شود، اگر باغيان ستمى را در حق خود يا در حق  علت خروج و بغاوت آنان را
ديگران عنوان كردند، حاكم بايد آن را ازاله كند و اگر در كارهاى حكومتى اشكال 
گرفتند، حاكم آنان را توجيه كند و دليل آن عمل را روشن نمايد، انصراف و توبه آنان 

ان قتال كند، مسلمانان با آن پذيرفته شود و اگر منكر شدند، حاكم به نمايندگى از تمام

ٓ  �ن﴿ فرمايد: خداوند مى ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا ؤۡ ل ْ �ۡ ٱ مَِِ�َ من ۡص  َتَتلنوا
َ
ْ فَأ وا ۖ بَيۡ  لِحن َما  َ�َغۡت  فَِِنۢ  ََهن

ٰ ِِحۡ  َماَدٮ  ٱ َ�َ  هن
ن
ْ فََ�ٰ  َرىٰ خۡ ۡ� َِ ٱ تِلنوا ٰ  ِ� َ�بۡ  ّل َّ ُۡ  َِِ�ٰ  ءَ تَِ�ٓ  َح

َ
ِ ٱ رِ أ اگر دو « .]9[الحجرات:  ﴾َّ

گروه از مسلمانان درگير قتال شدند، درميان آنان صلح ايجاد شود، اگر يك گروه عليه ديگرى 
 .»بغاوت كرد، با گروه باغى قتال شود تا از بغاوت منصرف شده تسليم حكم خداوند گردد

ابزار مخرب و كشنده با آنان قتال نشود، مانند، بمباران و گلوله باران كردن، بلكه  با -3
بوسيله ابزارى با آنان قتال شود كه قدرت و توان رزمى آنان را از بين برده آنان را وادار 

 به تسليم كند.
 كشتن فرزندان، زنان و مصادره اموال آنان جايز نيست. -4
كنند جايز نيست،  رار مىحمله بر مجروحان و كشتن اسيران و كسانى كه ف -5

كنند كشته نشوند، عليه  انى كه فرار مىدر جريان جنگ جمل فرمود: كس سحضرت على
بسته و بيرون نيايد در امان است. مجروحان حمله نشود و هر كس درب منزلش را 

 ).سعدبن منصور، ابن ابى شيبه و بيهقى(
زمانى كه آتش بس اعالم شد و گروه باغى شكست خورد، از آنان قصاص گرفته  -6
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شود، خداوند  سته نمىاز آنان خوا شود و بجز توبه و رجوع به حق چيزى ديگر نمى

ٓ  فَِِن﴿ فرمايد: مى ۡص  َءۡت فَا
َ
ْ فَأ وا َمابَيۡ  لِحن ِ  ََهن قۡ  لِ َعدۡ لۡ ٱب

َ
وٓ َوأ طن َِ ْۖ َ ٱ ِِنّ  ا ِّب  َّ ۡ ٱ �ن قۡ ل ِط�َ من َِ﴾ 

اگر گروهى باغى رجوع كرد ميان آن دو گروه بر اساس عدل اصالح شود، و « .]9[الحجرات: 
 .»انصاف را دوست داردانصاف كنيد، همانا خداوند 

هرگاه دو گروه از مسلمانان بخاطر تعصب قومى، يا بخاطر مال و پست مقام  توجه:
باهم بجنگند و جنگ آنان هيچگونه توجيه شرعى نداشته باشد، هر دو گروه ظالم و 

شوند، هر كدام هرگونه خسارت مالى و تلفات جانى كه بديگرى  ستمگر محسوب مى
 است. رسانده است، ضامن آن

 شوند؟: : چه كسانى تحت عنوان حد كشته مى ماده هفتم
ترك نموده  (الف) مرتد: مرتد كسى است كه با عقل اراده و بدون اجبار دين اسالم را

 و دين ديگرى را اختيار كرده است. مثال نصرانى، يهودى و يا كمونيست شده است. 
ن بسوى اسالم از وى حكم مرتد: حكم مرتد اين است كه سه بار براى رجوع كرد

دعوت بعمل آيد و برگشتن به طرف اسالم بشدت از وى خواسته شود. اگر بسوى اسالم 
اگرنه حد شرعى كه همان كشتن است، در حق وى بايد به اجراء در  برگردد، كه خوب و

تُالُوظ ُ «فرمايد:  مى صاللّه  بيايد. رسول ْظ ََُه فَي َل َد�ظ َّ نش را تغيير دي  هر كس«(بخاري).  »َن ظ بَ

َُّموُل «فرمايد:  و مى. »داد او را بكشيد   ّ
َ
َََ  ُ َّ َ الَّال �

َ
َظ َال الََ

َ
  َُ  َ َظ َ َال   � َظ َُّجل  ُز لل َدُم  َال َبَ

مَ  َِ َُ سَالظ
َّ ي
َِ ظُم َََه �س ض َ َُ ََ�ّايَُّك   ََ

ِظ َّ َُ بَي ِظ َّ�ََ َُ �سّز�َ   ه �لّ،ّ  ُ
َِ ى َُ ََ َ الَّال بَإَدظ َّ  »يَعةَ �

شود كه  مسلمان كه به توحيد و رسالت اقرار دارد وقتى حالل مى  ريختن خون«(متفق عليه). 
بعد از ازدواج مرتكب زنا شود، يا شخصى را بناحق بكشد يا اينكه دينش را تغيير داده و از 

 .»جماعت مسلمين خارج شود

ه ندارد و در گاه مرتد كشته شد، غسل و نماز جنازحكم مرتد بعد از كشتن: هر
اش در اختيار  برد و مال متروكه گورستان مسلمانان دفن نشود. كسى از وى ميراث نمى
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 فرمايد: شود. خداوند مى صرف مى المال قرار گيرد و در جهت منافع عامه امت اسالم بيت

َحدٖ ﴿
َ
ٰ أ بَدٗ  َوَ� تنَصّلِ َ�َ

َ
م ّماَت َ َۡهن ۡم ّمِ ٰ َ�ۡ�ِهِۦٓۖ ا َوَ� َ�قن وِ�ِۦ َوَماتنواْ َ�َ ِن ََ ِ َو َّ واْ بِٱ ۡم َ�َفرن َّهن ِِ

وَن  قن َِ ٰ ۡم َ� و هرگز بر هيچ كس از آنان چون بميرد نماز مگزار و بر « .]84: التوبة[ ﴾٨َوهن

. »قبرش مايست، حقّا كه آنان به خداوند و رسولش كفر ورزيدند و در حال نافرمانى مردند

 ضُِ «فرمايد:  مى صاللّه  رسول
َ
ُِ �َال َِ ـ�سَف الُ  �سَفَ َظ ظُم  �س

َ
 (متفق عليه). »مَالَ  َال

احكام مذكور متعلق به مرتد مورد اتفاق  .»برد مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ميراث نمى«
 كليه مسلمانان هستند.

سخنان و نظراتى كه موجب كفر هستند: هر كس، خدا را يا يكى از پيامبران و 
 شود. يد، كافر مىفرشتگان را بد و ناسزا گو

هر كس رب بودن، معبود بودن خداوند يا رسالت رسولى را منكر يا مدعى شود كه 
 شود. آيد، كافر مى پيامبرى ديگر مى صاللّه  بعد از رسول

هر كس واجبى از واجبات متفق عليه شريعت، مانند: نماز، روزه، زكات و حج يا 
 شود. كار كند، كافر مىنيكى و احسان با پدر و مادر و يا جهاد را، ان

هر كس، حرام شريعت را كه حرمتش بطور روشن و آشكارا معلوم است، مانند، زنا، 
 شود. حالل و مباح داند، كافر مى شراب، سرقت، قتل نفس و سحر، را

 گردد. هر كس، يك سوره، يا آيه و حرفى از حروف قرآن را منكر شود، كافر مى
د، زنده بودن، عالم بودن، شنوا بودن، بينا بودن هر كس صفتى از صفات خداوند، مانن

 شود. و مهربان بودن را منكر شود، كافر مى
هر كس در حق دين يا فرايض، واجبات و سنن آن استهزاء كند و آن را حقير بداند يا 

 قرآن را در نجاست بيندازد يا آن را زير پاهايش له كند، كافر است.
 ب و پاداش آخرت را منكر شود، كافر است.اگر كسى زندگى بعد از مرگ يا عذا

هر كس اولياء را بهتر از پيامبران بداند يا معتقد باشد كه عبادت از بعضى اولياء ساقط 

ِ َوَءاَ�ٰتِهِۦ ﴿براى همه اين احكام بعد از آيه: شود. دليل  شده است، كافر مى َّ بِٱ
َ
قنۡل أ
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َتۡهزِءنوَن  َۡ َ َتنۡم � ُن وِ�ِۦ  ِن ََ مۡ َ� �َ  ٦َو ْ قَۡد َ�َفۡرتنم َ�ۡعَد ََِِ�َِٰ�ن وا َن . ]66-65: التوبة[ ﴾ۡعَتِذ
كرديد؟ هيچ عذرى را  ها و رسول او داشتيد استهزاء و مسخره مى (اى پيامبر!) بگو: آيا باللّه، آيه«

اين آيه حكايت از آن دارد كه هر كس در . »ايد ارائه ندهيد. شما بعد از مؤمن بودن كافر شده
 شود. و شريعت او استهزاء كند، كافر مى حق خدا، صفات

شود: هر كس بنابر دالئل فوق كافر شده، سه  حكم كسانى كه به داليل فوق كافر مى
اش منصرف نشود، حد شرعى كه كشتن  شود، اگر از عقيده دفعه از وى طلب توبه مى

ل آيد و بعد از مرگ همان احكام مرتد در حق او اعما در مى ءاست در حق او باجرا
اند. آنان  كرده ءگويند، استثنا شوند. البته اهل علم كسانى را كه خدا و رسول را بد مى مى

اند كه  شود. برخى از علماء بر اين عقيده شوند و توبه آنان پذيرفته نمى بالفاصله كشته مى
 شود. لذا اين گونه افراد طبق از آنان نيز توبه خواسته شود و اگر توبه كردند، پذيرفته مى

 قول دوم كلمه شهادتين را خوانده از خداوند آمرزش بطلبند و توبه كنند.
: هر كس تحت اجبار و اكراه و در برابر ضرب يا تهديد، كلمه كفر را بر زبان توجه

 بياورد و قلبا درباره ايمان مطمئن باشد، گناهى بر وى نيست.

�ۡ  َمنۡ  ِِّ� ﴿ فرمايد: خداوند مى
ن
طۡ  ۥبنهن َوقَلۡ  رِهَ أ ِ  َم�ِنّۢ من حَ  ّمن ِ�نَوَ�ٰ  نِ ََ�ٰ ۡ�ِ ٱب َ�َ  ِ فۡ لۡ ٱب  رِ �ن

شان درباره ايمان  مگر كسانى كه به كفر مجبور كرده شوند و قلب« .]106[النحل:  ﴾�َٗ َصدۡ 
 .»شوند) مطمئن باشد. البته كسانى كه با شرح صدر و با اختيار كفر را بپذيرند، (كافر مى

 (ب) زنديق: 
كند و  كسى است كه به ظاهر خود را مسلمان معرفى مىتعريف زنديق: زنديق  -1

كند يا اينكه منكر  دارد. مانند كسى كه بعث بعد از مرگ را تكذيب مى كفرش را پنهان مى
است يا قرآن را به عنوان كالم و سخن خدا باور ندارد ولى اين مطالب  صنبوت محمد

 تواند اظهار كند. را بدليل ترس يا ضعيف بودنش نمى
گويند: از او  ها مى كم زنديق: هرگاه زندقه او مشخص گرديد كشته شود، بعضىح -2

تر است. اگر توبه نكرد، آنگاه كشته  شود توبه كند، اين ديدگاه دومى مناسب خواسته مى
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شود، حكم او بعد از مردن حكم مرتد است. غسل داده نشود و نماز ميت بر وى خوانده 
 نشود.

 ج) ساحر (جادوگر)
 كند. ف ساحر: ساحر كسى است كه سحر و جادو مىتعري -1
هاى او اگر در حد كفر است، كشته شود. رسول  حكم جادوگر: اعمال و گفته -2

ََ «فرمايد:  مى صاكرم ،ظ َّ َلٌة بَيس َِ َاظ يَد َّ َل �س مجازات ساحر اين است كه با شمشير « »َد

د كفر باشند، تعزير شود تا توبه تر از ح اگر اعمال و گفتار او پايين(ترمذي).  »كشته شود
خالى كند، اگر توبه كرد، كه خوب و اگر نه كشته شود، زيرا كه اعمال و گفتارش از كفر 

 فرمايد: نيستند. خداوند مى

َعّلَِمانِ  َوَما﴿ َحدٍ  ِمنۡ  �ن
َ
ٰ  أ َّ وَ�ٓ  َح َما َ�قن َّ رۡ تَ�ۡ  فََ�  ََةٞ فِتۡ  نن َ�ۡ  ِِ و [آن دو « .]102: ة[البقر ﴾فن

] آزمونى هستيم. پس  گفتند: ما تنها [مايه آموختند مگر آنكه مى ] به هيچ كسى [جادو] نمى تهفرش

ْ  َولََقدۡ ﴿ فرمايد: و مى .»[با به كارگيرى جادو] كافر مشو وا ٰ شۡ ٱ لََمنِ  َعلِمن ٮ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  ۥَ�ن  َما هن َ�َ
س خريدارش باشد در آخرت هيچ اند كه هر ك و به راستى دانسته« .]102: ة[البقر ﴾قٖ َخَ�ٰ  ِمنۡ 

 .»اى ندارد بهره
تعريف تارك نماز: تارك نماز آن است كه نمازهاى پنجگانه را  -1: ةد) تارك الصال

 كند. كند يا آنها را انكار مى در اثر تنبلى ترك مى
حكم تارك نماز: حكم تارك نماز اين است كه حكم به نماز شود و تا براى يك  -2

نه ب و اگروباقى باشد، مهلت داده شود، اگر نمازش را خواند كه خركعت از نماز وقت 

ۡم ِ� ٱّ�َِِن� ﴿ فرمايد: كشته شود. خداوند مى ٰوةَ فَِِۡخَ�ٰنن�ن َُ اْ ٱلّز واْ ٱلّصلَٰوةَ َوَءاتَون ُن قَا
َ
فَِِن تَابنواْ َوأ

لن ٱ�َ�ِٰت لَِقۡو�ٖ  َنَفّصِ وَن  َو ردند، نماز را بر پا داشتند و اگر توبه ك« .]11: التوبة[ ﴾١َ�ۡعلَمن

فرمايد:  مى صو رسول اكرم. »را پرداختند، آنگاه برادران دينى شما هستند شان  زكات اموال

ُ�َق،« ََ  َ َ َّ َُّموُل �  � ًَ َّم َُ  َّ
َ
 ََ  ُ َّ َ الَّال �

َ
َظ َال الََ

َ
  �َ َُ  َ َظ َ � َّ َِ َد َّي قَيتََل �

ُ
َظ  

َ
ِظُت   َز

ُ
ُمو�  
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ََِةَ  ُّ َِمَ �س َِمظ � ِّ َ َِ َو�سَُ  ظ الَّال  زظ
َ
 ََ ُمو� َنّ� َدَنيَ ُم ظ  َُ ََ َع َ الُو� َذس َِ تُو� �سّزَنَةَ فَإََذ� َي ُ�مظ ََ« 

امر شده كه با مردم قتال كنم تا اينكه كلمه شهادتين را بخوانند، اقامه نماز   به من«(متفق عليه). 
شان محفوظ خواهد بود مگر  نين كنند، جان و مالرا بپردازند، هرگاه چ شان  كنند و زكات اموال

 .»را حالل بداند شان  در مواردى كه اسالم جان و مال

مهلت دادن تارك نماز تا پايان وقت فتواى امام مالك است، امام احمد  توجه:
 فرمايد: تا سه روز مهلت داده شود. مى

شود مگر  رفته نمىاش پذي هر كس بدليل انكار ضروريات دين مرتد شده باشد، توبه
اينكه آنچه را كه منكر شده است بر زبان بياورد، و بر كلمه شهادتين را از خداوند مغفرت 

 نيز بخواهد.
همان عقوبت و مجازات شرعى  در حكم مرتد، ساحر و زنديق» حد«منظور از واژه 

ََ «است. مانند حديث  ،ظ َّ َلٌة بَيس َِ َاظ يَد َّ َل �س ر ضربه شمشير مجازات ساح« :يعنى »َد

پس خالصه سخن اين است كه مرتد، زنديق و ساحر بخاطر جنايتى كه مرتكب ، »است
اند شرعا كشته شوند، چون زندقه، ارتداد و سحر كفر است، هر كس در شرايط كفر  شده

برد، بر وى نماز نخوانند و در گورستان مسلمانان دفن  بميرد كسى از وى ميراث نمى
 نشود.

 ث تعزير:: بح ماده هشتم
 تعريف تعزير: يعنى ادب آموختن، تنبيه كردن، بد گفتن، تحريم اقتصادى و تبعيد. -1
اى براى آن  حكم تعزير: تعزير در هر جرمى كه شريعت حد و مجازات و كفاره -2

تعيين نفرموده است، واجب است، مانند: سرقتى كه مال به سرقت رفته در حد نصاب 
انه، بوسه گرفتن و يا دشنام دادن مسلمان يا زدن كسى نباشد، و دست زدن به زن بيگ

 بدون وارد كردن زخم و شكستن اعضاء.
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 احكام تعزير:
 صاگر تعزير بصورت زدن است از ده ضربه شالق تجاوز نكند. رسول اكرم -1

َ «فرمايد:  مى َّ ََد � َُ َإ َن ظ ُد َِ َد َو�ط  الَّال  مظ
َ
َة   َ ََ َعشظ ٌَ فَوظ َد

َ
  ُ ََ هيچ « ).متفق عليه( »َال ُ�ظ

 .»كس بيش از ده ضربه شالق زده نشود، مگر در اجراى حدى از حدود اللّه
حاكم در تعزيرات رعايت حال و مناسب جانى را داشته باشد، اگر براى تنبيه او  -2

كند، بهمين مقدار اكتفا كند، اگر با زندان شدن يك شبانه روز  خشونت سخن كفايت مى
يش از يك شبانه روز او را زندانى نكند، بهر مقدار كه جانى متنبه شود، شود، ب متنبه مى

بيش از آن در حق وى اعمال نشود، زيرا كه هدف از تعزير، تنبيه است نه تعذيب و 

ٌَِ  «را بوسيله سخن تنبيه كرد و فرمود:  سحضرت اباذر صانتقام. رسول اكرم نظَت �زظ
َ
 

َيَمالَّ،ةُ 
ظ
ْ� ََ و . »در تو وجود دارد  تو مردى هستى كه خصوصيات جاهلى«. (متفق عليه) »َي،ظ

كرد، فرمود: در حق او بگوئيد: خداوند  درباره كسى كه در مسجد خريد و فروش مى
اش را در  و در باره كسى كه كاالى گم شده(ترمذي). تجارت تو را سود آور نكند. 

ََ فَ «كند، فرمود:  مسجد اعالم مى ُ َعالَ،ظ َّ َّّد � �َال  َِ َ سََ  ََ سَ ظ ُقبظ يَج ََ ظَم َّ �س (ابن ماجه).  »إَ
و در باره سه  »اند خداوند گم شده تو را پيدا نكند، مساجد براى اين منظور درست نشده«

نفرى كه بدون عذر از غزوه تبوك باز مانده بودند، فقط به تحريم آنان و قطع رابطه اكتفا 
 روز زندانى كرد. نمود. و مردى را كه متهم بود فقط براى يك

 بحث قضاء و شهادت و گواهى:  دوازدهم فصل
  اين فصل مشتمل بر سه ماده است

 : بحث قضاء: ماده اول
 تعريف قضاء: قضاء عبارت است از بيان و تنفيذ احكام شرعى. -1
احكام قضاء: قضاء فرض كفايه است. حاكم و سلطان بايد در هر شهرى از  -2

عنوان نايب خود در تبيين و تنفيذ احكام شرعى و الزام آنها شهرهاى كشور، قاضى را به 
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 بر رعيت تعيين كند.

َ� َعالَ،ظَ  ظ «فرمايد:  مى صرسول اكرم ُِ ّن
َ
ة  الَّال  

َِ َِ فَ ّظ
َ
ََ بَأ ونُو ُُ ِ  ضَ

َِ َََُِة َ� لل َلَ َال َبَ

ُم ظ  ََ َد
َ
 »ميرى را تعيين كنندسه نفر اگرچه در بيابانى زندگى كنند، الزم است كه براى خود ا« » 
  ).احمد، اين حديث شواهد و متابعانى دارد(

در  ءترين مناصب است. زيرا كه قضا اهميت عهده قضاء: منصب قضاء از بزرگ -3
است. رسول اللّه به عظمت و ضررهاى  صواقع نيابت از خدا و جانشينى از رسول اللّه

َ «آن چنين اشاره فرمودند:  َِ�ظ َل قَيَض،ًي  َِ َ َمّك�  َن ظ ُج
ِظ َْ
 ُذبََح بَ

َظ َِ َيَق َّي (ترمذي).  » �

َِ «فرمايد:  و مى. »قاضى شود، گويا بدون كارد ذبح شده است  هر كس«  ٌَ �َد ََ ٌََُِة  ُقَحيُة َُ
ظ
َ�

 َّ ََ ِّ َيَقَي بََه  َ
ظ
ََِى �ُ َُِجٌل َع ََّة فَ َ

ظ
ْ� َِ ى  َ

ّ
ّني �ِ

َ
َّ فَأ َّي � َِ  ََ ََي

ُظ � ََ ََّة  َ
ظ
ْ� ِّ َ

ظ
ََِى �ُ ُجٌل َع

 َّ َّي � َِ ل  َيُ َو 
َ َج ظ ََ  َِ َّي َُّجٌل قََي سَال ََ  َّ َِ �َّي َ  َيُ َو 

ُظ ُ َِ �ُظ  َّ ي َِ
ابن ماجه ابى ( »فَ

رود و دو  شوند، يك دسته به بهشت مى قضات بر سه دسته تقسيم مى« ).داود، ترمذى و حاكم
اخته و مطابق با حق قضاوت كند، اهل بهشت دسته ديگر به دوزخ. آن قاضى كه حق را شن

است. قاضى كه حق را شناخته و در قضاوت ستم كند يا قاضى كه بدون علم بر مبنى جهل 
 .»روند قضاوت كند به دوزخ مى

َة َال «خطاب به عبدالرحمن بن سمرة فرمود:  صرسول اكرم َِ ِظَ  َمُم   ََ ُظ ِّ ََ �س ضَي َ�ىظ
َة فَإَنّ  َّ ََِني َل �

َ
أ َظ َ َت الََلظَ يش

ظ
َك َُ ََة  

َ
أ َظ َ َز

ِظ ََ َط،تََ ي َ� ظ  عظ
ُ
َظ    الَ

اى عبدالرحمن! «(متفق عليه).  »ََ
تقاضاى امارت و حكومت نكن، اگر حكومت و امارت بدون سوال به تو داده شود، درانجام 

َََمتَُكو«فرمايد:  و مى. »ها موفق خواهى شد مأموريت َةَ  َّ ََني
ظ
ِ� َ ََ  ََ و َُ

َِ
َم َمتَكظ �َنًة ضَوظ ََ َُ نَ

َمةُ  ََ ي َِ
ظ
َ� ََ لَْظ ََ ُةَ  َِ ِظَض ظُم ِظَمتظ �س ََ َق،َيَنَةَ فَ

ظ
براى بدست   مردم با آرزو و حرص«(بخاري).  »�َ

كنند، اما حكومت روز قيامت موجب ندامت آنان خواهد شد،  آوردن حكومت تالش مى
 .»حكومت و قدرت، بهترين شيردهنده و بدترين شير گيرنده است

به  ءده قضاء به كسانى كه خواهان آن هستند داده نشود: دادن مسئوليت قضاعه -4
كسانى كه طالب آن هستند مناسب نيست، هم چنين كسى براى بدست آوردن قضاوت 
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ليت سنگين و داده شود، زيرا قضاء و قضاوت مسؤ حريص است نبايد پست قضاوت باو
آن را معمولى تلقى كند و در  شود مگركسى كه امانت پر خطرى است. خواستار آن نمى

انجام آن سستى كند و از خيانت در آن باكى نداشته باشد و آن را كار لغوى تصور كند و 
شود، فسادى  چنين تصورى درباره قضاوت، موجب فساد دين، مملكت و بندگان خدا مى

َ «فرمايد:  مى صكه قابل تحمل و برداشت نيست. بهمين خاطر رسول اكرم َّ � ََ  َال الَنّي 
ََِ  َعالَ،ظهَ  � َد ًَ َد

َ
َال   ََ  ُ

َ
َ
َ
� َمأ ًَ َد

َ
َمَل   َِ

ظ
َ� � َِ َ َم ََ  

ّ
بخدا سوگند، ما پست «(متفق عليه).  »نَُو�

همچنين  .»آن باشد يا حريصانه به دنبال آن باشد  سپاريم كه خواهان قضاوت را به كسى نمى

َ «فرمايد:  مى صرسول اكرم ََ َمَل  ِظ تَ َظ َ َّ�َد ُ  الَنّي ََ ظ ُ
َ
كسى كه « (ابوداود). »َ�َمَالََي َن ظ  

 .»حكومتى را به او نخواهيم سپرد  دنبال بدست آوردن حكومت باشد، پست
: پست قضا به كسى داده شود كه واجد شرايط زير باشد: مسلمان، رشوط القضاء -5

اشد، يعنى باشد و عادل ب ءعاقل، بالغ، آزاد، و عالم به قرآن و سنت و عالم به احكام قضا
بينا بودن (مرتكب گناهى كه موجب فسق است نشده باشد. عالوه بر اين، شنوا، بينا باشد 

 و توان سخن گفتن را داشته باشد.) شرط الزم نيست

گيرد، آداب زير را بايد، مراعات كند:  : كسى كه عهده قضاء را مىآداب القاىض -6

باشد ولى ضعف نداشته باشد تا قوى باشد ولى خشونت نداشته باشد، مهربان و نرم 
هيبت  نداشته باشد، بردبار باشد اما بىستمكارى از وى طمع و صاحب حقى از وى ترس 

نباشد تا مراجعين احساس جرأت عليه او نكرده باشند، عزت نفس و اصابت فكر و نظر 
را داشته باشد، زيرك و داراى بينش الزم باشد، اما مغرور و خودمحور نباشد، و ديگران 

 بى ارزش تلقى نكند.
بزرگ وسيع و در وسط شهر باشد تا مراجعين در آنجا براى رفتن و  ،محكمه قاضى

ماندن دچار ناراحتى نشوند، در جلو و انظار مراجعين قضاوت كند، به همه مراجعين با 
يك ديد بدور از هرگونه تبعيض نگاه كند، در هيچ موردى ميان مراجعين تبعيض قايل 

و كارشناسان كتاب و سنت حضور داشته باشند. قاضى در  ءفقها مجلس قاضى،نباشد، در 
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 ى و علم آنان استفاده كند.ز آنان نظر خواهى نموده و از رأمشكالت ا
 بايست اجتناب كند: قاضى از چه چيزهايى مى -7
از قضاوت در حال خشم يا احساس بيمارى، گرسنگى، تشنگى، گرمى، سردى،  -1

َو «فرمايد:  مى صاللّه  كند. رسول ناراحتى و سستى دورى َ ََمظ
َ�ظ َ �َُظ َِ�ظ   ٌ َُ َحَ�ّ َد َال َ�قظ

 َُ ىَي  (متفق عليه). .»هيچ حاكمى در حال خشم و غضب قضاوت نكند« »َْحظ
 از قضاوت كردن بدون حضور گواهان دورى كند. -2
نان در حق او پذيرفته ع خود يا به نفع كسانى كه گواهى آاز قضاوت به نف -3
 ود، مانند: پسر، پدر و همسر اجتناب كند. ش نمى

ُ «فرمايد:  مى صاللّه  از پذيرفتن رشوه به شدت اجتناب كند. رسول -4 َّ �  َ َِ ََ

ُظ َ  ُ َ َف �ُظ ََ
َ ش ِظ ظُم �س ََ �َشَ  ِّ گيرد، يا رشوه  مى  لعنت خداوند بر كسى كه در قضاوت رشوه« »�س

 ).احمد، ابو داود و ترمذى( .»دهد مى
اند،  باو هديه نداده ءقضا هن هديه، از كسانى كه قبل از پذيرفتن عهداز پذيرفت -5

َِ «فرمايد:  مى صاللّه  اجتناب كند. رسول َل
َ
قًي َيَمي   َّزظ ََيُ  

ْظ َز َِ َ َ�َمل  فَ ََ َيُ   َمالَظ ِظ تَ َنَ  �مظ
الُوٌل  ُْ ََ َيُ َو  َ ََ َذس ِظ بر آن هر كسى را شغلى محول كرديم و در برا« ).ابو داود و حاكم( »َِ

 .»تعيين كرديم، بعد از آن هر چه بگيرد، خيانت است  حقوقى برايش
 واليت قاضى: واليت قاضى شامل موارد زير است:  -8
فيصله ميان فريقين دعوا و درگير با احكام نافذه يا بصورت صلحى كه مورد  -1

ارض ى بهتر است كه در ميان گواهان و أدله تعتوافق طرفين باشد. البته صلح در موارد
 دله روشن نباشند يا ضعيف باشند.باشد يا أ

غلبه پيدا كردن بر ستمكاران و اهل باطل و حمايت كردن از اهل حق و مظلومين  -2
 و رساندن حق به اهل حق.

 اقامه حدود و اجراء احكام درباره قصاص و حدود. -3
 توجه نمودن به مسائل نكاح، طالق و نفقات و مسائل متعلق به آن. -4
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ها) غايبين و  دارى و توجه نمودن به اموال ايتام، مجانين (ديوانهحفاظت و نگاه  -5
 مفقودين و كليه كسانى كه بدليلى ممنوع التصرف هستند.

 توجه به منافع عامه مردم در شهرها مانند راه، پل، خيابان و ميادين. -6
امر به معروف و تأكيد كردن براى عمل كردن به معروف. نهى از منكر و تغيير  -7

 ر و زدودن آن از جامعه.دادن منك
 امامت در نمازهاى جمعه و اعياد. -8
 كند؟ قاضى بر مبناى چه مداركى حكم صادر مى -9 

 رساند، چهار تا هستند:  دار مى ابزارى كه قاضى با توسل به آن حق را به حق
 صگويد: رسول اللّه اعتراف، يعنى اعتراف مدعى عليه داير بر آنچه كه مدعى مى -1

ّظُجظَ ي«فرمايد:  مى فَتظ فَي َتَ َظ ��ظ  .»اگر اعتراف كرد، سنگ باران شود«(متفق عليه).  »فَإَ
 .چنين فرمود) صاللّه  (درباره زنى كه متهم به زنا شده بود، رسول

َعظ «فرمايد:  مى صاللّه  ، منظور از آن گواهان هستند. رسولبينة -2 َّ َىََُّة سَالظُم
ظ
�ي

 
َ
َ َنَ    ََ  ُ ََم�ظ

ظ
َِ ََ�ل َُ   ارائه گواه بر عهده مدعى و سوگند بر مدعى عليه«(متفق عليه).  »نظ

َظ ضََم،َُهُ «فرمايد:  مى .»باشد مى
َ
�ك   ََ يعنى نخست تو مدعى بايد دو گواه ارائه بدهى  »َديَم

 كند. ورنه مدعى عليه با سوگند خودش، دعوى را به نفع خود تمام مى
پيدا نشد، مدعى يك گواه ارائه دهد و بجاى  حداقل شاهد دو نفرند. اگر دو نفر گواه

ّ «منقول است:  بگواه ديگر سوگند بخورد. از ابن عباس َّ
َّ � َّ

َ
    

قََي َِ،ََم�ظ
  َ  (مسلم).. »با يك سوگند و يك گواه فيصله فرمودند صاللّه  رسول« »َََديَم

َّ «فرمايد:  مى صاللّه  يمين، سوگند: رسول -3 َىََُّة سَالظُم
ظ
َِ �ي َُ نظ

َ
َ َنَ    ََ  ُ ََم�ظ

ظ
ََ�ل  »َعظ 

گاه مدعى هر. »گواه بر عهده مدعى و سوگند خوردن بر عهده مدعى عليه است« (متفق عليه).
 ، مدعى عليه يك بار سوگند بخورد.از ارائه گواه عاجز شود

نكول، يا انكار از سوگند: اين است كه مدعى عليه از سوگند خوردن انكار كند و  -4
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كنم و اگر  خورى آزادت مى گويد: اگر سوگند مى ند نخورد. آنگاه قاضى باو مىسوگ
سوگند نخوردى عليه تو قضاوت خواهم كرد. اگر مدعى عليه انكار ورزد، به ضرر او 

فرمايد: در صورت انكار مدعى عليه از سوگند،  شود. البته امام مالك مى قضاوت مى
شود. امام  گند بخورد، بنفع او قضاوت مىگردد. اگر مدعى سو سوگند به مدعى برمى

گرداند. بر  سوگند را در قسامه به مدعى برمى صاللّه  فرمايد: رسول مى /مالك
 گرداندن سوگند احوط، يعنى بيسشتر موجب احتياط است.

  نحوه فيصله كردن:
نشاند. بعد از  آيند، قاضى آنان را در جلو خود مى وقتى فريقين به محضر قاضى مى

كند،  پرسد: مدعى از ميان شما چه كسى است؟ وقتى قاضى سوالش را تمام مى مى آنان
يكى از آن دو دعوايش را مطرح كند. وقتى دعواى خود همراه با دالئل و بصورت روشن 

پرسد: نظر تو درباره اين دعوا  و شفاف مطرح كرده فارغ شود، قاضى از مدعى عليه مى
كند، اگر  رفت قاضى به نفع مدعى قضاوت مىچيست؟ اگر مدعى عليه، دعوى را پذي

خواهد. اگر مدعى براى اثبات  مدعى عليه دعوى را رد كند، قاضى از مدعى گواه مى
كند. اگر مدعى براى حاضر كردن گواهان  دعوى خود گواه آورد، به نفع او قضاوت مى

دت كند. اگر در م درخواست مهلت كند، قاضى مهلت الزم را براى مدعى تصويب مى
گويد: تو بايد سوگند بخورى، اگر سوگند  ممكن گواه ارائه نداد، خطاب به مدعى عليه مى

شود، اگر مدعى عليه از سوگند انكار كند به  خورد، مدعى از دعوايش دست بردار مى
شود. البته بهتر اين است كه سوگند به طرف مدعى برگردانده شود.  ضرر او قضاوت مى

كند: دو نفر، يكى حضرى و  از وائل بن حجر روايت مى زيرا امام مسلم در صحيح
اين  صشكايت كردند. حضرى گفت: اى پيامبر صاللّه  ديگرى كندى نزد رسول

شخص زمين مرا قهرا از من گرفته است. كندى گفت: زمين از آن من است و من آن را 

ََ «ود: خطاب به حضرى فرم صاللّه  در اختيار دارم و كسى در آن حقى ندارد. رسول َ  س
فرمود: پس تو بايد او را  صحضرى گفت: خير. پيامبر؟ »آيا تو گواه دارى« »بَىََّةٌ 
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(كندى) سوگند بدهى. حضرى گفت: اى رسول خدا، او فاجر و فاسق است. از سوگند 
فرمود: تو سواى اين  صاللّه  كند. رسول خوردن ابائى ندارد، از هيچ چيزى پرهيز نمى

 حقى بروى ندارى.
 جه:تو
 هرگاه قاضى درباره عدالت گواه اطمينان نمود، مطابق با آن فيصله كند.  -1
اگر عليه زنى با حجاب كه حضور در محضر قاضى و مخاطب قرار دادن مردان را  -2

عليه) شخصا  ةداند، دعوايى داير شود. الزم نيست كه آن زن (مدعا براى خود صالح نمى

را وكالت دهد تا با مدعى وارد گفتگو شده در  در محضر قاضى حضور يابد، بلكه كسى
 محضر قاضى از جانب او نيابت كند. 

قاضى بر اساس شهادت و گواهى فيصله كند نه بر اساس علم خود تا در عدالت و  -3
 تقوى كسى نتواند او را متهم كند. 

هرگاه عليه كسى كه حاضر است دعوايى داير شود، بايد حضور يابد، تا در محضر  -4
تواند عليه او حكمى را صادر كند مگر نايب او  قاضى حاضر شده است، قاضى نمى

حاضر شود، اگر مدعى عليه غايب است، از وى خواسته شود تا حضور يابد يا وكيل و 
 نايبش را بفرستد.

شود بشرط اينكه درباره  نامه قاضى براى قاضى ديگر پذيرفته شده و بدان عمل مى -5
 برنامه خود دو نفر را گواه گرفته باشد.حدود نباشد و قاضى 

دعوى زبانى، مانند اينكه بگويد: من بر فالنى حقى دارم يا گمان اين است كه بر  -6
شود و قابل شنيدن نيست تا اينكه مدعى چيز مشخصى را  فالنى حقى دارم، پذيرفته نمى

 نام نبرد و در پاره ادعا خودش عليه مدعى عليه يقين پيدا نكند.
ى را حرام يا حرامى را كم قاضى بر مبناى شهادت يا سوگند، در واقع حاللح -7

ّل «فرمايد:  مى صكند، رسول اكرم حالل نمى َِ ََ ََ  َ ّ
َ
ََ الَل ُمو َُ ظتَ

َ
ُُ ظ ُ َِنّ ََ  َ

نَي سََشٌ
َ
الَّ�َمي  

مَ  مظ
َ
ظَو َني  

َ
قظَي َ

َ
ُ  فَأ ِظ َِ َتَه َن ظ  ِّ ُ َِ   ََ

ظ
ُ
َ
  ََ و ُُ َظ ضَ

َ
ُُ ظ   َح ِظ َل،َه َِ

َ
  ِّ َ َِ  ُ

َ
ُ َ َيَم ظ قََح،ظُت َ
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 َّ َّي ًة َنَ  � َِ ُ قَطظ
َ
َطُ  َ ْظ ُ َ فَإَّ�َمي  َ

ِظ ُل
ظ
َِ ضَأ ًي فَ همانا من انسانى هستم، شما «(متفق عليه).  »َدىِظ

تر  كنيد، ممكن است بعضى از شما در ارائه دعوى، از بعضى ديگر قوى نزد من مخاصمت مى
كنم، اگر من حق كسى را به شما دادم، آن  شنوم فيصله مى ه از شما مىباشد، من طبق سخنانى ك

 .»ام را نگيرد، اين (در واقع) چنين است كه من پاره از آتش را باو داده
هرگاه داليل مدعى و مدعا عليه متعارض باشند و وجه ترجيحى براى هيچكدام  -8

چنان  صند، چون رسول اكرمنباشد، قاضى كاالى متنازع فيه را ميان هر دو تا تقسيم ك
 فيصله كرده است.

  : گواهى دادن: ماده دوم
ينكه شخص بر اساس صداقت و درستى تعريف گواهى: گواهى عبارت است از ا -1

 نچه را كه ديده يا شنيده است خبر بدهد.آ
 فرمايد: ض كفايى است، خداوند مىحكم گواهى: گواه شدن مانند گواهى دادن فر -2

َۡ ِۡ ٱوَ ﴿ ْ ِهدن تَ ۡمۖ  ِمن نِ َشِهيَدَۡ  وا ونَا ّلمۡ  فَِِن ََِّجالِ�ن لَۡ�ِ  ََ�ن لٞ  ََجن تَانِ ُۡ ٱوَ  فَرَجن
َ
 .]282: ة[البقر ﴾َرَ

دو نفر از مردان را گواه قرار دهيد، اگر دومرد پيدا نشود، يك مرد و دو زن (را گواه مقرر «

ْ تَ�ۡ  َوَ� ﴿ فرمايد: و مى .»كنيد) وا َ�ٰ ٱ تنمن َّ ۚ ل  .]283: ة[البقر ﴾ۥبنهن قَلۡ  َءاثِمٞ  ۥٓ فَِِنّهن  َهاتنمۡ ََ�ۡ  َوَمن َدةَ
رسول . »گواهى را پنهان نكنيد، هر كس گواهى را پنهان كند، دلش بيمار و گناه كار است«

سََ ي«فرمايد:  مى صاكرم
َ
أ َظ ُ َظ �

َ
ىظَل   َْ َ يَدتََه  ََ َ َ  س

ظ
َى ضَأ

ّ
ِ�  َ� ََ  َ َل َ �س

ِظ ُُم ظ َبَ َِ
لظ
ُ
َال  

َ
 « 

آيا بهترين گواه را براى شما معرفى نكنم؟ بهترين شاهد و گواه كسى است كه بدون «. (مسلم)
 .»دهد اينكه از وى خواسته شود، گواهى مى

شرايط شاهد: شاهد بايد، عاقل، بالغ، مسلمان و غير متهم باشد. منظور از غير متهم  -3
دادن پسر براى پدر، يا اين است كه در گواهى دادن متهم به طرفدارى نشود، مانند گواهى 

بر عكس يا مانند گواهى دادن شوهر براى همسر يا بر عكس، يا شهادتى كه شاهد بوسيله 
كند، مانند شهادت دشمن عليه دشمن، رسول  آن براى خود دفع ضرر يا جلب نفع مى
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َ «فرمايد:  مى صاكرم ََ   ِ
مظ ََ َال َذى  ََ َال َليََََة   ََ ُوُز َدَ يَدُة َليََ   

َ
ُوُز َال ت

َ
َال ت ََ َل،َه 

َ
  

َ،ظَت 
ظ
َل �ي مظ

َ
َقينََ  َ

ظ
گواهى مرد و زن خيانت كار و گواهى « ).احمد، ابواود، بيهقى( »َدَ يَدُة �َ

دارد، عليه كسى جايز نيست، گواهى خادم و خدمت گذار براى اهالى  كسى كه بغض و كينه
 .»كند. درست نيست اى كه براى آنان خدمت مى خانه

: براى شاهد جايز نيست كه گواهى دهد مگر آنچه را كه درباره آن ةلشهاداحكام ا -4

خطاب به  صعلم يقينى، كه منبع آن ديدن يا شنيدن باشد، داشته باشد، رسول اكرم

ح«كرد، فرمود:  شخصى كه درباره گواهى سوال مى ََ مظ َّ َِى �س بينى؟ آن  خورشيد را مى »تَ

َ َن ظالَ «مرد گفت: آرى،  ََ ُظ َيَقيَله  َظ َد
َ
  َ َظ  َ يعنى وقتى گواهى بده كه اطاعات تو  »َ ي فَيدظ

 درباره آن مانند روز روشن يقينى باشند و در غير اين صورت نبايد گواهى بدهى.
گواهى دادن بر گواهى، گواهى ديگر جايز است، اگر آن گواه اصلى بدليل بيمارى،  -2

 د.غايب بودن يا موت قادر بر حضور در محضر قاضى نباش
گواهان، به تائيد دو نفر عادل تزكيه شده و گواهى آنان مورد قبول قرار خواهد  -3

توان  گرفت. يعنى اگر شاهدى عدالتش روشن نباشد، گواهى و تائيد دو نفر عادل مى
بروى اعتماد كرد و شهادتش را مالك عمل قرار داد، اما گواهى، گواهى كه عدالتش 

 دارد.روشن است، نيازى به تزكيه او ن
اگر دو نفر در مورد عدالت گواهان و دو نفر ديگر در مورد مجروح بودن آنان  -4 

گواهى بدهند، جرح بر تعديل مقدم است. چون احتياط در همين است كه جانب تجريح 
 ترجيح داده شود.

تنبيه او الزم است، تنبيهى و مجازاتى  دهد، شاهد و گواهى كه به دروغ گواهى مى -5
نظر گرفته شود كه او را از تكرار چنين عملى بازداشته و براى ديگران، كه  براى او در

 چنين تصورى دارند، عبرت باشد.
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 :اقسام شهادت (گواهى دادن)

َۡ ِۡ ٱفَ ﴿ فرمايد: گواه الزم است، قرآن مىشهادت زنا: در زنا چهار  -1 ْ تَ وا  ِهنّ َعلَيۡ  هِدن
 َۡ
َ
مۡ  َََعةٗ أ تان  اه كه از شما مسلمانان باشند براى اثبات ادعاىچهارتا گو« .]15[النساء:  ﴾ّمَِ�ن

 .»آنان (همسران) بياوريد  عليه
 كند. در گواهى غير زنا در تمام موارد دو شاهد عادل كفايت مى -2
فرمايد:  و زن كافى است، قرآن مىدر گواهى مربوط به اموال، گواهى يك مرد و د -3

ونَا ّلمۡ  فَِِن﴿ لَۡ�ِ  ََ�ن لٞ  ََجن تَانِ ُۡ ٱوَ  فَرَجن
َ
مرد   اگر دو تا مرد نباشد، پس يك« .]282: ة[البقر ﴾َرَ

 .»و دو زن بايد گواهى بدهند
گواهى درباره احكام، در گواهى پيرامون احكام، گواهى يك گواه و يك سوگند  -4

َّ «فرمايد:  مى بكافى است. حضرت ابن عباس َُّموُل � َ   قََي  َََديَم   
 »َِ،ََم�ظ

 .»گواه و يك سوگند فيصله كرده است رسول اكرم بوسيله يك«
گواهى پيرامون حيض، و نفاس و مواردى كه بجز زنان در آن اطالع ندارند، در  -5

 نين موارد گواهى دو زن كافى است.چ

 : بحث اقرار: ماده سوم
اش است،  تعريف اقرار: اقرار اين است كه براى كسى ديگر حقى را كه بر عهده -1

پنجاه درهم از زيد بر « »سز�َ عََى خَ� �ََ دّم «بگويد:  اعتراف كند، مانند: اينكه

 يا اينكه فالن كاال كه نزد من است از آن فالنى است. .»ذمه من است
اقرار از چه كسانى معتبر است؟ اقرار شخص عاقل، بالغ معتبر است. اقرار مجنون،  -2

فََ  «، بدليل حديث شود، زيرا اين هر سه قشر مكلف نيستند كودك و مكره پذيرفته نمى ُّ

َُة  َني �متكِمو� عال،ه
َِ َقالَُ  َ� ظ َُ

ظ
َ�«. 

كند بروى واجب  حكم اقرار: حكم اقرار اين است كه آنچه را كه مقر اقرار مى -3
درباره  صگردد، مشروط بر اينكه اقرار كننده عاقل، بالغ و مختار باشد، رسول اكرم مى
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ّظُجظَ ي«زنى كه اعتراف به زنا كرده بود، فرمود:  فَتظ فَي َتَ َظ ��ظ اگر اعتراف  (متفق عليه). »فَإَ
اعتراف آن زن را ملزم تلقى كرد و بر اساس  صكرد، او را سنگ باران كن. رسول اكرم

 گردد. ءآن دستور داد تا حد بروى اجرا
 :احكام اقرار

كن ورشكسته يا ممنوع التصرف اگر اقرار كند، اقرار او ملزم نيست، ورشكسته مم -1
است متهم به حسد طلبكاران باشد و محجور عليه (ممنوع التصرف) اگر اعترافش پذيرفته 

ماند كه محجور نيست، مفلس و محجور (ورشكسته و ممنوع التصرف)  شود، مثل اين مى
اند بر ذمه آنان باقى است تا اينكه مانع بر طرف گردد، آنگاه در  آنچه را كه اقرار كرده

 خواهند بود.برابر اقرار مسئول 
بيمارى كه در شرف مرگ و موت است، اعتراف او در حق وارث بدون بينه معتبر  -2

نيست. زيرا اعتراف در چنين شرايطى باعث اتهام است. اگر بيمارى، در بيمارى مرگ 

ىظ فََِ عََى كِ�«بگويد:  َ
َ
َّ سََوُ فالن فرزندم فالن كاال يا مبلغ را از من طلب كار . »الَ

شود. باحتمال اينكه او در اعمال محبت ميان  اعتراف از وى پذيرفته نمى است. اين

،َّة «فرمايد:  كه مى صفرزندانش تبعيض قائل شده است. و حديث رسول اللّه ََ ََ  
َ
ال

  ُ َّ اين گفته و اعتراف بيمار كه فالن فرزندم، فالن  يد ابن مطلب است، وشاهد و مؤ »سََو�
مطلبى است كه با وصيت مشابهت تام دارد. البته اگر ساير  كاال يا مبلغ را نزد من دارد،

رد وصيت براى وارث جايز وارثان موافقت كنند و ايرادى نداشته باشند، مانعى ندا
 گردد. مى
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