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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :مقدمه

 :ستايش خداي عز وجل
ــحلْاَ«  مــ لِد ــ الْب رهِلّ ينَمِالَعــ، و لوالصهــ ال و سالمــ ع ــلَ ي سدِي 

عـالي   تَ  اهللاُ  قالَ دقَ، فَ دعا ب م، اَ عينَمج اَ هِابِحص اَ  و هِي آلِ لَ ع  و ينَلِسرْمالْ
 .»ثيراً كَراًي خَيوتِ اُدقَ فَهِمكْحِ الْتِؤْ ينْ م ويدِجِم الْرآنِقُالْ يفِ

سپاس و ستايش خداي را عزّوجـلّ، كـه آفريـدگار زمـين و              
 بنـدگان و شناسـنده آشـكار و نهـان و              است و روزي دهنـده     زمان

آمرزنده گناهان، و سـالم و درود بـر بهتـرين خاليـق، محمـد بـن             
، كه مهتر پيـامبران و گزيـده خـداي جهـان اسـت، و               )ص(عبداهللا

 .آورنده فرقان، بر ياران و عترت او اجمعين
اينجانب دكتر آنه طواق آخوند گلشاهي بـن طـواق گلـدي            

 . هجري شمسي1331فس گلدي ساكن بندرتركمن متولد كر بن ن
بايد بگويم كه احتياج بيش از حد مسلمانان بويژه اهل حنفي           
و از طرفي در دسترس نداشتن كتابي كه بتواند مشكالت و سواالت            

ي حقير طلبه را بر آن        طالبان احكام را به آساني پاسخگو باشد بنده       
ها در    راه و روش نيك انسان    داشت كه به تاليفي از احكام الهي كه         

ي   شود بر زبان فارسي همت گمارم و بنا به فرمـوده            آن خالصه مي  
خداي تبارك و تعالي، هر كس به احكام اسالم و راه شريعت نظـر              

اي   افكند و در آن غور و بررسي نمايد، اين تعمق و تأمل را درجـه              
 و  ي وسـع    است بسيار و ثوابي است بيشمار، بدين لحاظ بـه انـدازه           

توان علمي خود به جهت رفع نياز خواستاران به اين احكام اقـدام    
و تا احد امكان با آيات و احاديث مربوط و متناسـب و مطـابق آن                

و اسناد و مدارك آن در پاورفي نوشـته شـده بـا       . اقامه دليل نمايم  
اينحال هيچكس مصون از لغزش نيست هر چند دغدغه تاليف ايـن            



در هشـت جلـد بـه       ›› تفسير گلشاهي ‹‹يف  احكام كمتر از دغدغ تال    
ي   اميدوارم از ايـن كتـاب بهـره       . زبان فارسي توسط اينجانب نبود    
 .كافي ببرند و ما را نيز دعا كنند

 .ارائه پيشنهادات شما پذيراي جان و روح ما خواهد بود
 

 دكتر آنه طواق آخوند گلشاهي
  هجري شمسي4/4/85

 0173422 -5039: تلفن



 ن الرحيمبسم اهللا الرحم
 استاد بزرگوار جناب آقاي دكتر آنه طواق آخوند گلشاهي

اين حقير كتاب فقهـي جنابعـالي را يـك دور كامـل مطالعـه        
هـايي   نمودم و آن تاليف را داراي دو حسن يافتم كه از ساير كتاب 

 .كند رسند امتياز پيدا مي كه امروزه به چاپ مي
را بيــان ) حر(اوالً احكــام فقهــي و عملــي مــذهب ابوحنيفــه 

كند كه مسلمانان حنفي مذهب در انجام اعمال صحيح به ايـن              مي
 .مسائل احتياج دارند

حسن ثاني اين است كه به زبان فارسـي نوشـته شـده اسـت               
ي كـافي     اميدوارم تمام جوانان با سواد از اين كتاب پر محتوا بهره          

 .ببرند
 

 و في اهللا التوفيق
 حاج عبدالرحمن آخوند محمدي

  هجري شمسي14/1/85



 بسم اهللا الرحمن الرحيم
محضر استاد محترم جناب آقـاي دكتـر آنـه طـواق آخونـد              

 گلشاهي
ي   اينجانب صفحات زيادي از تاليف جـامع و بسـيار گسـترده           

جنابعالي را به دقت مطالعه نمودم، آن را براي خواننـدگان بـويژه             
سـتم،  كساني كه به زبان فارسي آشنايي كامل دارند بسيار مفيـد دان           

اميد دارم تاليف حاضر در جهـت ارتقـاء سـطح علمـي جوانـان و                
پژوهان و طالبـان ديـن نقـش مـوثري ايفـا نمـوده و مـورد                   دانش
 .ي عامه قرار گيرد استفاده
 

 با تقديم احترامات فائقه
 محمود آخوند تنگلي

  هجري شمسي1/4/85



 بسم اهللا الرحمن الرحيم
اب آقاي دكتـر آنـه      برادر گرامي و ارجمند استاد محترم جن      

 طواق آخوند گلشاهي
. صفحاتي از كتاب توضيح المسائل جنابعالي را مطالعه نمـودم         

وتعالي كتابي خوب و بسيار مفيـد بـراي مسـلمانان             اهللا سبحانه   ماشاء
است به اين دليل كه در اين كتاب اسناد و مدارك آن در پاورقي              

ر عين حال بـا    نوشته شده و به مسائل عقلي اشاره گرديده است و د          
آوردن احاديث مربوط به آن هم بر داليـل و هـم بـر فضـايل آن                 

ي زنـدگي     ايد و بنده نيز به جنابعالي كه براي رفع روزمـره            افزوده
ها بويژه مذهب حنفي، اين احكام را به زبان و فارسي و گويا               انسان
 .ايد آرزوي توفيق دارم نوشته

 
 عبدالجبار آخوند نيك نهاد

  شمسي هجري29/3/85



 ):رح(مختصري از شرح و احوال ابوحنيفه
آن تقـديم    و طالبـان     پيـروان چون كه در نظر داريم احكـام فقـه حنفـي را بـراي               

 لقمـان بـن   ، مختصري از شرح حال فقيه عاليقدر يعني امام اعظـم ابوحنيفـه   داريم
 .آوريم در ذيل مي) رح(ثابت

و در بحث و منـاظره فـروتن و         او عالمي پارسا و پرهيزكار، صريح البيان و بانفوذ          
 هجري قمري در زمان پادشاهي عبدالملك مروان در 80 در سال .دست بود  چيره

براي گذران زندگي خـود بـه تجـارت         سرزمين عراق در شهر كوفه متولد شد و         
او در ميـان علمـاي اهـل سـنت          . كـرد   روي آورده و از اين راه كسب معاش مـي         

ه و تابعان و پيروان زيـادي در عـالم اسـالم       فقيهي است كه به درجه اجتهاد رسيد      
پايه گذاري نموده و بـه تمـام   را و احكام الهي مذهب حنفي   شريعت،دارد و فقه 

 و در علـم كـالم كتـابي         .حفظ داشت  از    در كودكي قرآن را    .عالم رسانده است  
 آن مـذهبي را ارائـه كـرد كـه بيشـتر      قـوانين نوشته و در احكـام و راه شـريعت و      

 .جهان تابع و پيرو آن مذهب هستندمسلمانان 
 مالقات كـرده و بـا تـابعين       ) ص( بعضي از صحابه و ياران پيغمبر اكرم        با ابوحنيفه

علم آموختـه ولـي     ) عليه السالم (از امام جعفر صادق    و به روايتي  مصاحبت داشته   
هايي شـاگرد او   بعدها شخصيت. حماد بوده استشخصي به نام استاد وي در فقه    

امام ابويوسف، امام محمد بن حسن شيباني و عبداهللا مبـارك  :  جملهشدند؛ از آن 
 مانـده  ايـن فقيـه عاليقـدر بـر جـاي            آثـاري كـه از     .كه خود فقيه مشهوري اسـت     

 :عبارتند از
المسـند در بـاب    - العالم و المتعلم در حق كالم    - الفقه االكبر در باب علم كالم     

 ... و المقصود در باب علم صرف - حديث
نفي در قرن پنجم در زمان سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوي و نيز             مذهب ح 

در زمان پادشاهي سلجوقيان، خوارزمشاهيان و همچنـين در زمـان دولـت مقتـدر               
، تـونس عثماني جهان شمول مذهب اكثر مسلمانان گرديد و در حال حاضـر، در              



ــا     ــان، قفق ــاني، بالك ــه، آلب ــان، تركي ــوريه، لبن ــه ،زس ــياي ميان ــتانتركمن( آس  -س
ــتان ــتان-تاجيكس ــتان- قزاقس ــتان- ازبكس ــتان،  ، )... و  قرقيزس ــتان، هندوس افعانس

تـركمن  (بلوچستان، خراسـان، گلسـتان     و    و در سيستان    ايران ، بنگالدش  ،پاكستان
 .كنند تابع اين مذهب بوده و از آن پيروي مي... ، هرمزگان، فارس و )صحرا

اند حـاكم     سي از دنيا رفته، و گفته     در زمان حكومت عبا   ) رح(امام اعظم ابوحنيفه  
آن زمان به نام منصور دوانيقي به او سمت قضاوت را پيشنهاد كـرده و او از ايـن                   
امر سر باز زده و از پذيرش آن خـودداري نمـوده اسـت و بـدين جهـت او را در         

 هجـري   150با فشارهاي سياسي در سن هفتاد سـالگي در سـال             تا   افكندندزندان  
 .ز دنيا رخت بربست، نور اهللاُ قبرَهقمري در بغداد ا

 ابوحنيفـــه مـــرد كـــه قاضـــي نكـــرد
 

ــي   ــا نكنــ ــر قضــ ــري اگــ ــو بميــ  تــ
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 در باب طهارت: مبحث اول
 مشـروعيت   دانستن است و پاكي را هم دوست دارد و          يچون كه اسالم دين پاك    

كه قوانين و احكام ارزشمند اسالم همگـي داراي منـافع مـادي و               احكام اسالمي 
؛  الزم و ضروري است را به دنبال دارد انسان ها داش اخروي روحي و دنيوي و پا    

اسـت كـه همگـي آن    االجرا  پس طهارت و پاكي از نظر اسالم امري حتمي و الزم    
 .رفتگردد؛ كه در باب نماز بيان آن خواهد  در نماز خالصه مي

 :ر بيان استنجاءد
جاء آغـاز   چون صحبت از پاكي شد پس اين باب را با پاكي يعني اسـتن             : ءاستنجا
 رهايي يافتن، رستن، شسـتن      ، مصدر از باب استفعال به معني      ،و استنجاء . كنيم  مي

جاي پليد و نجس را گويند كـه بـول يـا غـائط در آن بـوده اسـت و بـدانيم كـه                         
 بـر آن مواظبـت      )ص(چونكـه حضـرت رسـول     . 1 سـنت اسـت    به كلـوخ  استنجاء  

كه با .  آنست جايز است   كرد و بايد دانست كه استنجاء به سنگ و آنچه مانند            مي
 از اسـتعمال     هـدف  چونكه. سنگ آن موضع استنجاء را مسح كرد تا پاك گردد         
پـس حصـول مقصـود معتبـر     . سنگ و مانند آن صاف كردن و پاك كردن است         

آنچـه در بـاب   . 2شود بهتـر اسـت  و بعد از استنجاء با كلوخ، اگر با آب شسته  . است
 :ه آمدحديث شريف كردن به سنگ در استنجاء

بِ اَنْعرَي هرَيضِه راهللاُي نْ عالَ قَه : 
ـ تَلْا ي  لَ انَكَته، فَ اجح لِ جرَ خَ ، و )ص(بي النِّ تعبتَّاَ« ـ  تفِ ـ مِدنَوت  ، فَ ، هنْ
ـ نَو اَ -هـا  بِ ضفِنْتَسجاراً اَ ي اح نِغِباَ: (الَقَفَ حوه- ـ   و ـ   لَ ـ عي بِ نِتِاْا تَ  ، و مٍظَ

                                                           
  ١ ج<٧ F�G$ ه�ا�$ - 1
2 -  $;� �JK1         $;� �JK1 ا%ـ� /ـ2�ّ ا/ـ2؛        ا%� از ادب ا/2 و

 $F�G $١ ج <٧ه�ا� 
 



 در باب طهارت: مبحث اول

  »2صفحه « 

الرتَاَفَ). ثٍوتُياَ بِ هثِ فِرَطَ بِ جارٍح وضَي، فَ ابِيها اِ تُعلي ـ نْ ج ـ رَع اَ ، و هِبِ  تضْ
نْعلَ، فَهتْي اَضَا قَمبعنَّهِبِ ه«. 

 را كـه بـه      )ص(پيغمبـر خـدا   : از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت اسـت كـه گفـت           
قضاي حاجت بيرون شده بودند، تعقيب نمودم، و ايشان متوجه نبودند، تـا اينكـه               

 : ايشان نزديك شدم، و فرمودندبه
ت وال و اسـتخوان و يـا فضـ        كـنم ها استنجاء      آن اهايي پيدا كن كه ب      برايم سنگ « 

 دامن خود آورده و در كنارشان گذاشـته  باهايي را  ، و سنگ »حيوانات را نياوري  
رواه . (و خودم دور شدم، و بعد از قضاي حاجت، خود را با آنهـا پـاك نمودنـد                 

 )155: البخاري
 : نيز از عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه روايت است كه گفتو

 ـ       )ص(أتَي النَّبِي رَنِي أنْ آتِيالغـائِطَ، فَـاَم   بِثَالثـه أحجـارٍ، فَ    هـ و جدت 
حرَجتَالْ، فَ نِيمسلَ فَ ثَالِ الثَّ تأجِ م دذْخَاَ، فَ هت ر ثَو  ه  تُهبِفَاَتَيـ اَا، فَ ه  ذَخَ
حرَجنِيي الرَّقَ ألْ وثَوهكْا رِهذَ: (الَ قَ، وس.( 

 به قضاي حاجت برآمده و به من امر كردند كه سه عدد سـنگ               )ص(پيغمبر خدا 
در (حاضر سـازم، دو دانـه سـنگ يـافتم و سـنگ سـومي را نتوانسـتم پيـدا كـنم                       

آن دو سـنگ را      ) )ص(پيغمبـر خـدا   (فضله حيـواني را گرفتـه و آوردم،         ) عوض
ــوان  ــه و فضــله حي ــدگرفت ــه و فرمودن ــن نجــس اســت « : را دور انداخت رواه . (»اي

 )156: البخاري
از  حديث شريفچنانچـه در  . كنند به سه كلوخ استنجاء بهتر استدر استنجاء   

 : فرمودند)ص(ابوهريره رضي اهللا عنه روايت است كه پيغمبر خدا
، رْوتِيلْ فَ رَمجتَ، و منِ اس   رْثُنْيم لْ  ماء ثُ  هِفِنْي أَ  فِ لْعجيلْ فَ مكُدحأَ أضَّوا تَ ذَاِ
ذَ اِ و تَا اسأَ ظَقَي حكُدنَ نْ مِ م لْ فَ هِمِوـ غْي ـ  لْسِ ي دـ  قَ ه ـ  نْ أَ لَب ي لَخِدـ  ه ي ا فِ
أَنَّاِ فَ ،هِوئِضُو حكُدمال ي رِدنَي أياتَ بتي ده. 
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ارج سـازد    را بشدت خ   آناش نموده و       بيني  در سازد، آب را    كسي كه وضوء مي   
استنجاء بزند  ... ) يك، سه، پنج    (زند، بعدد طاق      و كسي كه به سنگ استنجاء مي      
شود، دست خود را پـيش از آنكـه در ظـرف آب         و كسي كه از خواب بيدار مي      

داند شب دستش در كجـا گذاشـته شـده      كند، بشويد، چون نمي     وضوء داخل مي  
 )162: رواه البخاري(؟»است

 :استنجاء كردن با آب
 : روايت است كه گفت انس رضي اهللا عنه ازحديث شريفر د
 .»اءٍ منْ مِهداوا اِنَع، مالم غُا ونَ اَيءجِ، اَهِتِاجح لِجرَا خَذَ اِ)ص(كان رسول اهللا« 

شد، من و يك بچه ديگري   وقتي كه به قضاي حاجت بيرون مي)ص(پيغمبر خدا
 )150: رواه البخاري. (كرديم ظرف آبي حاضر مي

 مؤيـد ايـن   حديث شريف  چنانچـه    ت مكروه است  دست راس استنجاء كردن با    
 :مطلب است

رضي اهللا عنه  (اده  تَبي قَ  اَ نْع( َالَقَ: الَ ق ر اهللاِ ولُس )رِذا شَ اِ« : )صب 
 ،هِينِمِي بِ هرَكَ ذَ سم ي الَ فَ الءخَي الْ تَا اَ ذَ اِ ، و اناءِلْي اِ  فِ سفَّنَتَا ي لَ فَ مكُدحاَ
وتَ ال يمسبِح هِينِمِي«. 

:  فرمودنـد  )ص(پيغمبـر خـدا   :  روايت است كـه گفـت      )رضي اهللا عنه  (از ابوقتاده   
هنگام نوشيدن، نبايد در ظرف آب، نفس كشـيد و و در وقـت داخـل شـدن بـه                  «

، نبايد آلت خود را بدست راست مساس نموده و يـا بدسـت راسـت            1بيت الخالء 
 )153: يرواه البخار. (»استنجاء زد

 پـاي    بـا  راه داخل شدن به توالت برخالف داخل شدن به مسجد است؛ يعني اول            
و .  و در هنگام بيرون آمدن با پـاي راسـت خـارج گـردد               شود تتوال داخل   چپ

 :گفتند شد، چنين مي پيغمبر خدا آن هنگام كه به توالت با پاي چپ داخل مي
                                                           

1 -���� . آ$ ا
0وز� 1$ &ن ��ا�2، د/;!��� 



 در باب طهارت: مبحث اول

  »4صفحه « 

 1.»بائثِخَ الْو ثِبخُ الْنَ مِك بِوذُعي اَنِّ اِمهِاللَّ«
 .جويم از هر نوع پليدي به تو پناه مي! يعني؛ خدايا

پـس  . نيز در وقت بول و غائط نبايد روي و يا پشت خود را به طـرف قبلـه نمـود                   
عزيزان بدانند كه توالت را طوري بسازند كه در هنگام نشستن روي و يا پشت به          

 :  مؤيد اين گفتار استحديث شريف. سوي قبله نباشد
ي اَ بِ اَ نْعيونْاَ الْ بارِصلَاَقَ: الَ قَ )رضي اهللا عنه  ( ي ـ  ر ص( اهللاِ ولُس( :
 :»هرَها ظَهولِّي الَ وهلَبقِ الْلِبِقْتَس يالَ فَطَائِغَم الْكُدحي اَتَا اَذَاِ«

 )ص(پيغمبـر خـدا  :  روايت اسـت كـه گفـت     )رضي اهللا عنه  (از ابو ايوب انصاري     
رواه . (رود، روي و يا پشتش را به طرف قبله نكند به غائط مي  كسي كه   : فرمودند
 )144: البخاري

 :در بيان احكام وضوء
 پاها و مسـح سـر بـه طـرز           ،ها   دست ،به معني شستن صورت   . وضوء، مصدر است  

سـازد و   مقرر شرع پيش از اداي نماز، وضـوء و غُسـل بـدن را پـاك و تميـز مـي                  
 پـاك   ش بـا وضـوء از اعضـاي بـدن          را شخص وضوء گيرنده خطاها و گناهـانش      

كسي كه وضوء را كامـل  :  فرمودند)ص(، از اين رو حضرت رسول اكرم   كند مي
؛ تـا اينكـه   آمده او بيرون  بدن اعضاي بسازد، خطاها و گناهانش از تمام و شايسته 

پس وضوء طهارت ظاهري و بـاطني اسـت و   . گردد هايش خارج مي  از زير ناخن  
 .شود نميهيچ نمازي بدون وضوء قبول 

عنـه   اهللا  از ابوهريره رضي   حديث شريف  هاي وضوء در    ي فضيلت   و نيز در باره   
 : شنيدم كه فرمودند)ص(از پيغمبر خدا: روايت است كه

ـ و الْ آثـارِ نْ مِ ينَلِجحاً م رَّ غُ هِيامقِ الْ مِو ي نَوعدي ي تِم اُ نَّاِ( ـ ، فَوءِضُ نِم 
طَتَاسكُنْ مِاعنْ أَمتَرَّ غُيلَطِ يلْ فَهفْيلْع.( 
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ــراپاي    «  ــور از س ــه ن ــت در حاليك ــن در روز قيام ــت م ــانام ــوء  ايش ــر وض  از اث
خواهد اين نورانيـت و درخشـش     شوند، و كسي كه مي      درخشد، ندا كرده مي     مي

 )136: رواه البخاري(» .وضو بگيردخود را زياد كند، 
 :هاي وضوء فرض

انجـام  در عي ثابت شـده باشـد و   فرض آن است كه حكمش با آيات و داليل قط     
دادن آن ثواب است، اگر يكي از آن فرايض تـرك شـود يـا در يـك عضـو بـه                      

 . و درست نيستضه گفتيم، آب نرسد، وطريقي ك
 :، آمده1چنانچه در مختصر الوقايه

ـ   اِ رِعن الشَّ  مِ وجهِ الْ لُس غَ  الوضوءِ رضفَ« ـ  اَ  و نِذُاُلي الْ نِقَ الـذَّ  لِفَس و  
يدهِي رِ و لَجهِي م قَفَرْ مِ عهِي كَ  و عبهِي و  م سح ر عِب ـ أْ ر ـ   و هِسِ ـ ِ لّ كُ م ـ ا ي ر تُس
 ؛»هِيحمن اللَِّ رهشَبالْ

 از محـل رويـش مـوي پيشـاني تـا گـوش              صـورت يعني فـرض وضـوء، شسـتتن        
 و )آرنج داخل آنست  ( تا آرنج  و تا زير چانه و شستن دو دست       ) وشهاي گ   نرمه(

 هـر آن  رسـاندن آب بـه  دو پا تا كعب و مسح كردن يك چهارم سر و    نيز شستن   
 در گـرفتن وضـوء    را بپوشاند كه آن ريش است، پـس     صورت چيزي كه پوست  

 خشـك بمانـد و       از اين چهار عضو اگر به قدر سر سوزني         چهار چيز فرض است   
 .ايز نخواهد بودبدان آب نرسد وضوء ج

 . در باال گفته شدطريقي كه بصورت شستن -1
 .)آرنج داخل آن است(ها   تا آرنج دستهر دو  شستن -2
 .2پا با هر دو كعب آن  شستن هر دو -3
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 . مسح يك چهارم سر-4
 :چنانچه در قرآن كريم در اين باره آمده

ـ  اَ ومكُهوج واولُسِاغْ فَوهِلْي الصلَ اِمتُما قُذَا اِونُ ام نَيذِا الَّ هيياَ«  دِيكُيم 
 .1»نِيبعكَي الْلَ اِمكُلَجر اَ ومكُ وسِءرُا بِوحس ام وقِافِرَم الْيلَاِ

هـاي خـويش را تـا         ها و دست    چون به نماز برخاستيد، روي    ! شما كه ايمان داريد   
 .آرنج بشوييد و سرهاي خود را مسح كنيد و پاهاي خويش را تا قوزك بشوئيد

 :هاي وضوء سنت
شود كه انجـام دادنـش ثـواب اسـت و اگـر كسـي بـر         سنت به كارهايي گفته مي   

خــالف آن عمــل كنــد بــر خــالف ســنت عمــل كــرده و احتمــال گنــاه اســت و  
چنانجـه در  هـاي وضـوء    نمـود، سـنت    به انجام آن مواظبـت مـي      )ص(اكرمپيغمبر

 2:آمده عبارتند ازمختصر الوقايه 
  بسم اهللا گفتن-1
  سه بارها شستن هر دو دست تا مچ-2
 دن مسواك ز-3
  آب سه بار در دهان3مضمضه كردن -4
  استنشاق آب سه مرتبه در بيني-5
 4 باشدپشت خالل انگشتان دست و پا و همچنين خالل كردن ريشي كه پر -6
  تمام سر را مسح كردن-7
 ها را با آب مسح كردن  گوش-8
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 نيت كردن -9
وء  به ترتيب و پـي در پـي وضـ           آنطوري كه در طريقه وضوء خواهيم گفت       -10

 گرفتن
 :مستحبات وضوء

مستحب يعني، اگر كسي آن را ادا كند، ثواب دارد و از ترك آن گنـاهي بـر او                   
 و مسـتحبات وضـوء چنانچـه در    1نمـود   بر آن عمل مي)ص(نخواهد بود و پيغمبر 
و مستحب وضوء : يعني: »هِقب الرَّسح من ويام التّ هو مستحب «:  آمده مختصر الوقايه 

 : مستحباب وضوء عبارتند ازشروع كردن و مسح گردن است؛ راست ابتدا از
  ابتدا از راست شروع كردن-1
  در گردن خود مسح كردن-2

 بسم اهللا گفـتن در وقـت    و در جاي بلند نشستن رو به قبله نشستن و    -عالوه بر آن  
 .اند  را از مستحبات وضو شمردهشستن هر عضو

                                                           
9!�ه�: اداي m�ز - 1 �%�Q& �9ي ��ج 



 در باب طهارت: مبحث اول

  »8صفحه « 

 : مكروهات وضوء
ش بهتر است و انجـام دادن آن پسـنديده نيسـت و      مكروه آن امري است كه ترك     

 .مخصوصاً مكروه تحريمه. ممكن است سبب نكوهش باشد
 :مكروهات وضوء بر دو نوع است

و آن عملي است نزديك به حرام و بـه تـرك واجـب و سـنت     مكروه تحريمه  
مصـرف آب بـيش از انـدازه مقـدار وضـوء جـزو مكـروه                . يابد  مؤكده تحقق مي  

 .تحريمه است
 و آن عملي اسـت كـه بـه تـرك مسـتحب و سـنت غيـر مؤكـده              وه تنزيهه مكر

 و به ديگر اعضاء وضـوء مكـروه      صورتزدن آب با قدرت بر      . گيرد  صورت مي 
 .تنزيهه است

 :طريقه گرفتن وضوء
. كردنـد    چنـين مـي    )ص(ابتدا هر دو دست خود را با آب شست كه پيغمبـر خـدا             

شسـته، اوالً بسـم اهللا الـرحمن        شخص وضوء گيرنده رو به قبله در جـاي بلنـدي ن           
بعـد سـه مرتبـه      . الرحيم گفته، هر دو دست خود را تا مچ دست سه مرتبه بشـويد             

ها را خوب تميز كند يا مسـواك بزنـد    آب در دهان كرده با انگشتان سبابه دندان      
 سـپس سـه   غره كند تا آب به تمـام دهـان برسـد       و اگر روزه دار نباشد، آن را غر       

روي  بعد  ن دست چپ بيني خود را تميز كند       رده و با انگشتا   مرتبه آب در بيني ك    
 از محل رويش موي سر تا زير زنخدان و از اين نرمه گـوش تـا آن نرمـه              خود را 

 داشـته باشـد، سـعي كنـد آب را بـه بـيخ آن                پشـت گوش بشويد و اگر ريش پر       
بـا  برساند، و مرحله بعدي آن اسـت كـه دسـت راسـت خـود را از سـر انگشـتان                      

 و همچنين دست چپ خود را بشويد و سپس سر را مسـح              1آرنج بشويد  همراهي
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و ريـش  كند و سرانجام دو پاي خود را با هـر دو كعـب بشـويد و انگشـتان پـاي             
 .پرپشت را خالل كند

 :آموزد شيخ اجل سعدي در بوستان طريقه وضوء گرفتن را چنين مي
ــي درم رغبـــت روزه خاســـت  ــه طفلـ  بـ
 يكــــي عابــــد از پارســــايان كــــوي   

ــه  ــوي كـ ــنت بگـ ــه سـ ــم اهللا اول بـ  بسـ
 پـس آنگـه دهـن شـوي و بينـي سـه بــار      
ــال    ــين بمــ ــدان پيشــ ــبابه دنــ ــه ســ  بــ
 وز آن پس سـه مشـت آب بـر روي زن           

ــت  ــر دس ــه مر   دگ ــا ب ــا ت ــوي ه ــق بش  ف
 ســل پــايدگــر مســح ســر، بعــد از آن غَ

 

ــت     ــت و راس ــدام اس ــپ ك ــتي چ  ندانس
 همــي شســتن آمــوختم دســت و روي   
 دوم نيـــت آور، ســـوم كـــف بشـــوي   

 ه انگشـــت كوچـــك بخـــار بـــ1منـــاخر
 كــه نهــي اســت در روزه بعــد از زوال   
ــا ذقــــ    ــر تــ ــوي ســ ــتنگه مــ  نز رســ

 ز تســبيح و ذكــر آنچــه دانــي بگــوي    
ــام خــداي   ــه ن  همــين اســت و خــتمش ب

 
ظرف  )رضي اهللا عنه(عثمان بن عفان روايت است كه حديث شريفدر 

خود را سه بار شست، بعد از آن دست راست خـود  هاي  آبي را خواسته، و دست 
را در ظرف داخل كرده، مضمضه و استنشاق نمود، بعد از آن روي خـود را سـه                  

، و ، بعد از آن سر را مسح كردههها سه بار شست هاي خود را تا به آرنج بار و دست
كسـي كـه    «:  فرمونـد  )ص(پيغمبرخـدا :  و گفت  پاهايش را تا كعب سه بار شست      

در آن با خـود سـخن    مانند همين وضوي من، وضوء نموده و دو ركعت نماز كه            
 )159: رواه البخاري. (»اش آمرزيده خواهد شد نگويد اداء نمايد، گناهان گذشته
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 :شكند آنچه كه وضوء را مي
 ، مـدفوع ،مـذي :  مثـل شـكند   بيرون آيد وضوء را مي عقبآنچه كه از جلو و   -1

 .1باشد  شكم و غيره مي زرد آب و يا باد، كرم، يا خون،بول
شكند و اگـر بـا دهـان پـر نباشـد          وضوء را مي  ) استفراغ(ردن  با دهان پر قي ك     -2

 .2شكند نمي

كـه  طوري اگر در آب دهان خون ديده شد و آن خون بسيار كم رنگ باشد         -3
شكند و اگر خون بيشتر  ، وضوء نميباشدرنگ آب دهان سفيد يا به زردي مشابه 

 و با خلط شكند  وضو را ميدو رنگ آب دهان به سرخي متمايل ش     طوريكهباشد  
بـه اتفـاق وضـوء را مـي         ) بينـي (دهان وضوء نمي شكند اما ريزش خون ازد ماغ          

 .3شكند

 بر پهلو يا بر دست خود بخوابد     هخواب شكننده وضو است، اگر خواب كنند       -4
 .4و يا به آنچه كه خواب كننده تكيه كرده از او زايل شود بيفتد

كند؛ چه به واسطه خـوردن   ش  بيهوشي و صرع، ديوانگي و مستي وضوء را مي         -5
 .5شراب و يا غيره باشد

خنده نمازگزار اگر به صورت قهقهه باشد و در نمازي كه ركوع و سجود در  -6
 .6كند  به عمد يا سهو فرق نميآن باشد

  شكننده وضوء اسـت،  ) دبر(بر آمدن كرم از پشت      بيرون آمدن باد از شكم و        -7
 .7شكند گوشت از زخم بيفتد نميو اگر كرم از سر زخم برآيد و يا پاره 
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خمي باشد و پيوسته خون و چرك از آن در        زكسي كه در بدن او      :1يادآوري  
 سلسله بول است، حكم آن اين است كه در وقت هر علتجريان باشد يا مبتال به   

 .نماز وضوء بگيرد
 اما حكم آنچه در شكستن وضوء در هنگام نماز، نمازگزار به شك :2يادآوري
 : گفت است كهاز عبداهللا بن يزيد انصاري روايت حديث شريف افتاد در

 ء  ي الشَّ دجِ ي ه أنَّ هِيلَ اِ لُيخَي ي ذِ الَّ لَجالرَّ: )ص( اهللاِ ولِسي ر لَا اِ كَ شَ هأنَّ
ـ  ح -فرِصنْال ي : و اَ -لْتِفَنْال ي : (الَقَ؟ فَ الهِي الص فِ ـ ي ي تَّ سمـ  ع ص و تاً أو 
جِيرِد حاًي.( 

اگر كسي در هنگام نماز خواندن به شك افتد كه از   :  پرسيدم )ص(از پيغمبر خدا  
تا وقتي كه صدايي را     : وي چيزي خارج شده است يا نه، چه بايد بكند؟ فرمودند          

رواه . (»نشنيده و يا احساس بـويي را نكـرده اسـت، از نمـاز خـود خـارج نگـردد               
 )137: البخاري

 در  حـديث شـريف   شـود كـه       وء قبـول نمـي    بايد بدانيم هيچ نمازي بدون وض     
 : مؤيد اين مطلب استصحيح البخاري

بـي وضـويي چگونـه اسـت؟     ! يـا ابـا هريـره   : شخصي از مردم حضـرموت گفـت      
رج شدن باد از مقعد، چه با صدا باشد و چه اخ: ابوهريره رضي اهللا عنه جواب داد

 .بدون صدا
نماز «:  فرمودند)ص( خداپيغمبر: از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت است كه گفت

 .»شود تا مجدداً وضوء نسازد، قبول نمي كسي كه بي وضوء باشد،
حـديث   در . كه وضوء و غُسل هر دو از طرف راست شروع شود    روايت آنست 

 : روايت است كه گفت)رضي اهللا عنها(از ام المؤمنين صديقه عائشه شريف
ـ جرَ تَ  و هِلِعنَي تَ  فِ نُمي التَ هبجِع ي )ص(بي النَّ كانَ ـ  طُ ، و هِلِ هِورِه ـ  ، و ي  فِ
 .هِلِّ كُهِأنِشَ
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در   از طرف راست شروع نمايند،را   همه چيز    كه  دوست داشتند  )ص(پيغمبر خدا 
 .پوشيدن كفش، در شانه زدن سر، در وضوء ساختن و در همـه امـور زندگيشـان                

 )168: رواه البخاري(
 :1همسح موز

حـديث   چنانچـه در     2. وضو ندارد جايز اسـت     مسح بر هر دو موزه بر كسي كه       
 : روايت است كه)رضي اهللا عنه(از سعد بن ابي وقاص شريف
ـ  ألَس: رَم عنَ اباهللاِدب ع  أنَّ و. نِيفَّخُ الْ لي ع حس م ه أنَّ )ص(يبِالنَّعن   ـرَ عمـ  ذَنْ ع  كلَ
  .هرَي غَهنْ عألْسا تَلَ فَ)ص(يبِ النَّنِ، عدعئاً سي شَكثَد، إذا حمعنَ: الَقَفَ

 عبـداهللا بـن عمـر از عمـر           هاي خود مسح نمودنـد،       بر باالي موزه   )ص(پيغمبرخدا
بلي چنـين بـوده     : رضي اهللا عنهما از اين موضوع پرسيد، عمر رضي اهللا عنه گفت           

 روايت كرد، از ديگري در بـاره  )ص(است، اگر سعد چيزي برايت از پيغمبرخدا    
 )202: رواه البخاري. (يث سؤال مكنآن حد

 را ديده اسـت   )ص( پيغمبرخدا )رضي اهللا عنه  (روايت است كه عمرو اميه ضمري     
 )204: رواه البخاري. (كردند هاي خود مسح مي كه بر موزه

 )رضـي اهللا عنـه  (از مغيـره بـن شـعبه   .  اما پوشيدن موزه بايد در حال طهارت باشد   
هايشـان    ، خواستم موزه  م بود )ص(غمبرخدادر سفري با پي   : روايت است كه گفت   

چنين كاري مكن، من پاهايم را در حـال طهـارت           «: را از پاي در آورم، فرمودند     
 )206: رواه البخاري. (»ها داخل نموده بودم در موزه

 .ث كه وضوء را واجب گرداند رواستمسح بر موزه براي مرد و زن از هر حد
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 روز است و براي مقيم يـك شـبانه روز           مدت مسح بر موزه براي مسافر سه شبانه       
ولي اين مدت از وقت بي وضوء شـدن بعـد از پوشـيدن مـوزه بـر وضـوء كامـل               

شود، مثالً شخص مسافر ظهر وضوء گرفته و موزه را پوشـيد و نمـاز        محسوب مي 
 ) سـاعت  72(عشاء بي وضوء شده حال از وقت نماز عشاء برايش سـه شـبانه روز              

و مسح بـر مـوزه بايـد        . ) ساعت 24 (يك شبانه روز  مسح جائز است و براي مقيم       
باالي آن مسح كشيده شود نه كف موزه و به اندازه سه انگشت بر هر موزه مسح        

 نيـز   راشـكند، مسـح   مـي را هر چه وضوء     . است و از اين كمتر جايز نيست       فرض
اگر از يك موزه چند جا پاره شده باشد كه در صورت يكي بودن بـه                . شكند  مي

و . 1شود مسح جائز نيست و اگر به اين حد نرسد جائز است ه انگشت مياندازه س 
اما بر عمامه و روبنـد و      . پوشيد بر آن مسح جائز است     جوراب  اگر بر باالي موزه     

 .2دستبند مسح جائز نيست و نيز باالي كفش نبايد مسح كرد
امـا مسـح بركسـي      . مسح بر جبيره جايز است كه بعداً خواهيم گفت        : يادآوري

 .ه جنب است جايز نيستك

                                                           
1 - $F�G $��a�� ١١٠، 08ح ا��F�G $��a$ ٧ 0h;i ا
2 - $F�G ،� ١١١ 08ح ا��F�G $��a$،١ ج b١ ه�ا�$ �08



 در باب طهارت: مبحث اول

  »14صفحه « 

 :فضيلت به خواب رفتن با وضوء
 )ص(پيغمبرخــدا:  روايــت اســت كــه گفــت)رضــي اهللا عنــه(از بــراء بــن عــازب

 :فرمودند
سـازد    روي، مانند كسي كه براي نماز وضوء مـي          هنگامي كه به بستر خوابت مي     «

قبلـه  تو رو به وضوء بساز، بعد از آن به طرف راستت خوابيده در حالي كه چهره  
 :باشد، بگو

ـ الْ، وكيلَي اِرِم اَتضْوفَ، وكيلَي اِ هِج و متلَس اَ مهلَّلاَ« أجـ  ظَت ي رِه
ـ  اِ كنْي مِ جنْ ال م   و أجلْ، الم كيلَه اِ به ر ه و بغْ، ر كيلَاِ ـ ا اِ لّ ليـ ، اللَّ ك هم 
نْآملْزَنْذي اَك الَّتابِكِ بِتتبِ نَ، ويي اَذِ الَّكرلْست«. 

اگر در اين شب بميري، مانند آنست كه در اولين شب والدت خود مرده باشـي،              
 )247: رواه البخاري. (و اين دعا را آخرين كالم خود بگردان

 :در بيان احكام غُسل
 و مانند آن با روان كـردن آب         نجاست به معناي تطهير با آب، زايل كردن         غُسل

تقرب بـه    دستور شرع با نيت و توجه به عمل و قصد            بر شيء، شستن همه تن طبق     
 .خدا، فرو بردن تمام بدن يك مرتبه در آب و شستن كامل دهان و بيني

 : وضوء پيش از غُسلگرفتن
قبل از غُسل شخص غُسل كننده وضوء بگيرد همانطوري كه بـراي نمـاز وضـوء                

ضـي اهللا  ر( عايشـه  ام المـؤمنين صـديقه،     از حديث شريف چنانچه در   . گيرد  مي
 چـون از جنابـت      )ص(پيغمبرخـدا :  روايت است كه   )ص( همسر پيغمبرخدا  )اعنه

هاي خود را شسته، بعد از آن مانند وضويي كه بـراي           كردند، اول دست    غُسل مي 
بعد از آن انگشتان خود را در آب غوطه . ساختند سازند وضوء مي نماز وضوء مي

بـار بـه سـر       از آن با دسـت، سـه         كردند، بعد   داده، و بيخ موهاي خود را خالل مي       
 )248: رواه البخاري. (شستند خود آب ريخته، و سپس همه بدن خود را مي



 در باب طهارت: مبحث اول
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زيرا انسان وقتـي كـه از   . رود در غُسل كسالت روحي و جسمي هر دو از بين مي           
جنابت غُسل كند، روحش در حالت خواب به عـالم بـاال رفتـه اسـرار و عجائـب         

ن نعمـت محـروم   يـ  در وقت جنابت و ناپـاكي از ا     كند و   صنع الهي را مشاهده مي    
زن نيز در اين موضوع همانند مرد است، ولي در حيض و نفـاس بـا مـرد     . ماند  مي

 .گردد بعد از پاك شدن بر آن غسل الزم ميحيض مانند مني است كه . فرق دارد
 و  رنـج پرسـند بگـو كـه آن          ترا از حـيض مـي     : فرمايد  خداوند در قرآن كريم مي    

هـا   هـا دور نگهداريـد و بـه آن    ست؛ پس در حالت حيض خـود را از زن        ناپاكي ا 
 .1نزديك نشويد تا پاك شوند

 موجب دور ساختن بـوي   داراي فوايد جسمي و روحي است و غُسل از نفاس نيز   
شـود، شـكر نعمـت نجـات از خطـر             پيـدا مـي   ) زايمـان (بدي كه از خون والدت      

 .والدت است
 :فرايض غُسل

 : آمده استمختصر الوقايهست، همچنانكه در در غسل سه چيز فرض ا
 .2» البدنلِّ و كُنفهِاَ  و فمهِلُسغَ: لِسغُ الْضرْفَ« 
 .در دهان آب گرفتن كه تمام دهان را پر كند و شسته شود -1
 . آب در بيني كردن به طريقي كه در گرفتن وضوء بيان آن گذشت-2
 ودر نـزد امـام      هـد آمـد   كـه خوا   شستن تمـام بـدن بـا آب پـاك بـه طريقـي                 -3

) استنشـاق (و آب در بينـي كـردن        ) مضمضـه (دردهـان آب گـرفتن      ) رح(شافعي
 .سنّت است

 :هاي غُسل سنت
 :در مختصر الوقايه آمده
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»نَّته ونْ اَسرْ يديه و فَسلَغْ يجه وزِ يالنَّلَي هِاسِج« 
 خـود و اگـر نجاسـت    شـرمگاه يعني؛ و سنت غُسل شستن هـر دو دسـت خـود و           

 .1اشد، دور كردن آن استب
پس طبق دستور شرعي غُسل كننـده، اول بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم گفتـه، نيـت              

هـا بشـويد و سـپس     غُسل نمايد و بعد از آن هر دو دسـت خـود را تـا مـچ دسـت         
 و بعـد     مـثالً منـي از ران       و بدن خود را از نجاسـت پـاك گردانـد           بگيرداستنجاء  

 و سـه بـار   شودآب از سمت راست شروع ن ، ريخت در هنگام غُسل  . وضوء بگيرد 
ريختن آب از طرف دوش راست و سپس سـه بـار ريخـتن آن از طـرف چـپ و       
همچنين سه بار ريختن آن از باالي سر، و پي در پي شستن به طريقي كه آب بـه                  

 .تمام بدن برسد
 : آمده است كهحديث شريفچنانچه در 
 از  )ص(گامي كه پيغمبرخـدا   هن: ت است كه گفت   ي روا )ارضي اهللا عنه  (از عايشه 

 اول   گرفتنـد،    را خواسته و آن را به دست خود مي         ظرفي،  دكردن  جنابت غُسل مي  
به طرف راست، و بعد از آن به طرف چپ، و سپس به هر دو دست، به سر خـود     

الزم به ذكر است كـه ريخـتن آب اول از         . )258: رواه البخاري . (ريختند  آب مي 
 . چپ هم آمده است بعد از راست و سپس از سر،

 :2 غُسل كردن سنت استموردچهار بهتر است بدانيم كه در 
 قبل از رفتن به نماز جمعه -1
 قبل از رفتن به نماز عيد فطر و عيد قربان -2
 در هنگام پوشيدن احرام براي حج و يا عمره -3
  وقوف به عرفه بعد از زوالقبل ازغُسل كردن در روز عرفه -4
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 :گرداند اجب ميآنچه كه غُسل را و
 بدن به شرطي كه از مقـر خـود بـه شـهوت و      ازبيرون شدن مني از مرد يا زن       -1

 .1 خواه در حالت خواب باشد و يا بيداري.شدت و لذّت جدا شود
هـاي زن    سـينه ود يعني از پشت مرد و استخواناگر مني مرد و يا زن از مقر خ      -2

ا در عضو داخلـي تناسـلي زن        به شهوت جدا شده و در بين عضو تناسلي مرد و ي           
مني مـرد سـفيد و غلـيظ اسـت و           . شود  باقي ماند و بيرون نيامد، غُسل واجب نمي       

 .2مني زن زرد و نرم است

 در فرج عضـو تناسـلي زن  ) شود جايي كه ختنه مي(اگر سر عضو تناسلي مرد   -3
ل شـود  شود، چه انزا    ناپديد شود، غُسل هم بر مرد و هم بر زن واجب مي             يادبر او   

 .3و چه انزال نشود

 .5شود به اتفاق  نيز موجب غسل مي4قطع حيض و نفاس -4

 غُسل واجب     احساس كند،  رطوبتاگر بعد از خواب در لباس و يا بدن خود            -5
 .6شود مي
 انـزال  .بـالغ باشـند  ) مـرد و زن (شـود كـه هـر دو        غُسل آن هنگام واجـب مـي       -6

 .عالمت بلوغ است

شـود بلكـه بـه آن وضـو واجـب              غسـل واجـب نمـي      از برآمدن مذي و ودي     -7
  ودي جاري شدن آب و غيره- مذي با آبي كه از روزه بيرون آيد.7شود مي

 :بدان توجه شودبايد مسائلي كه در هنگام غُسل 
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غُسل كننده اگر در دست خود دستبند يا ساعت يا گوشواره و يـا انگشـتر تنگـي             
 را حركت رسد، واجب است آن آن نميدارد كه آب بدون حركت دادن به زير    

 .دهد و يا بچرخاند
 نرسـد،   آببـه آنهـا  داخل كردن آب در گوش و يا در نـاف الزم اسـت و اگـر                 

 .غُسل صحيح نيست
اگر غُسل كننده مرد است و موي بر سر دارد و موي خود را بافته است، در وقت       
 غُسل كردن باز كردن موهايش ضروري است و اگـر غُسـل كننـده زن اسـت در          

 خـيس ها الزم نيست و اگـر بـيخ موهـا              شدن بيخ موها گشادن آن     خيسصورت  
 در ايـن بـاب   حديث شريفچنانچـه در  . شود بايد موهاي خود را بگشايد       نمي

 :آمده است كه
 هنگامي كـه از     )ص(پيغمبرخدا:  روايت است كه گفت    )ارضي اهللا عنه  (از عايشه 

ننـد وضـوي نمـاز، وضـوء     هاي خود را شسته، و ما      كردند، دست   جنابت غُسل مي  
ساختند، و بعد از آن غُسل نمـوده، و بـه دسـت خـود موهـاي خـود را خـالل                 مي
 موهـا رسـيده     بـيخ شد كـه آب خـوب بـه           نمودند، و چون يقينشان حاصل مي       مي

 خـود را    تـن  و بعـد از آن بـاقي مانـده            ريختنـد،   است، سه بار به سر خود آب مي       
 )272: رواه البخاري. (شستند مي

مي در دست و يا در پا باشد و به آن روغن و يا موم ماليده باشد، آب در             اگر زخ 
 .روي آن جريان يابد، كافي است

با ريختن آب مريضي او بيشتر      اگر شخص مريض نتواند بر سر خود آب بريزد و           
 . شستن سر الزم نيستشود،

 .1پشت يا رو به قبله باشدغُسل كننده نبايد 
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مام بدن آب رسيده باشد و حتي به اندازه سر سوزن           و باالخره در وقت غُسل به ت      
 .هم در بدن باقي نمانده باشد كه بدان آب نرسد

ها، نان يا گوشت و يا مانند آن باقي مانده باشد اگر آب بـه                 اگر در البالي دندان   
 .زير آن نرسد غُسل صحيح نيست

 غُسـل   اگر بر روي دندان سالم روپـوش طـال و يـا بـه ماننـد آن گذاشـته باشـند،                    
 .درست نيست
 : يا غُسل نمود ساختتوان با آن وضوء هايي كه مي در بيان آب

 .1 و آب درياه آب چا،آب باران، آب كانال، آب چشمه -1
و ماننـد آن كـه بـا    نخود و باقال،    آب  ،   آبي كه با آن چيزي از قبيل گالب        هر -2

ا آن  گـرفتن وضـوء و يـا غُسـل بـ      و غير آب بر آن غالب شـود        آب مخلوط شده  
.2درست نيست

 

هر گاه در آب، شير و ماست مخلوط گشته، اگـر رنـگ شـير و غيـره غالـب                     -3
 .3، وضوء و غُسل صحيح نيستباشد

با آبي كه مستعمل شـده باشـد، يعنـي آبـي كـه بـا آن وضـوء گرفتـه باشـند،                        -4
 .4توان وضوء و غُسل كرد نمي

 .5ردتوان وضوء و غُسل ك  نمي،ميوهآب شيره گياه و يا با  -5

 بيفتد، با آن آب وضو درست نيست، خواه نجاست كـم            اگر در آب نجاست    -6
تـا   ) متـر باشـد  5 *5مـثاله   ( يا در حكم جاري      اگر آب جاري باشد   . باشد يا زياد  

                                                           
1 -     $Fـ�G ،$ـ��a��، 8ـ0ح   ١ ج   ٣٩ ه�ا�ـ$، Gـ�0h;i  >-      $F ا

 $F�G $��a�� ٨٣ا
2 -       $Fـ�G ،$ـ��a��، 8ـ0ح   ١ ج   ٠\ ه�ا�ـ$، Gـ�0h;i >-      $F ا

 $F�G $��a�� ٨bا
3 - $F�G $�9 ٣٩ ه�ا�y ١ 
 <، 0h;i ا��F�G $��a$ ١ �9y ٢\ F�G$   ه�ا�$،- 4
5 - $F�G ،$١ ج ٠\ ه�ا� 
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 تغييـر پيـدا نكنـد     اش كه رنگ و بوي و مزه، مادامي كه يكي از اوصاف سه گانه   
 .1وضوء و غُسل صحيح است

كننـد بميرنـد ماننـد مـاهي و غـوك و               زندگاني مـي   اگر جانوري كه در آب     -7
 .2شود خرچنگ پس آن آب نجس نمي

 نـدارد بميـرد، مثـل پشـه، زنبـور،            جاري شونده  اگر در آب حيواني كه خون      -8
 .3مگس، وضوء و غُسل با آن جايز است

 :بيان احكام آب چاه و پسخور حيوانات
شـود چـه نجاسـت آن         ي بيفتد، چاه نجس مـ      غير حيوان  وقتي در چاه نجاستي    -1

پس بايد همه آب آن كشيده شود و آن هنگام كه تمـام آب              . كم باشد، چه زياد   
افتادن گاو و يا گوسفند يـا گربـه و سـگ نيـز     . شود آن برداشته شد چاه پاك مي  

 .4همين حكم را دارد
 سـطل  40اگر كبوتر يا مرغي يا به اندازه آنها حيواني ديگر افتاد و مرد، حتمـاً       -2

  .5 سطل كشيده شود بهتر است60بايد از آن كشيد و اگر آب 

 -، سوسـمار كوچـك    )گنجشك كوچـك  (اگر در چاه موش يا گنجشك يا صعوه          -3
بـه  بيـرون آورده شـود    چاه  آن جانور از و همان ساعت   بيفتد) نوعي گنجشك (سودانيه  

 .6مقدار بيست و يا سي سطل آب كشيده شود

د و معلوم نيست چه موقعي افتاده، اگر بدنش اگر از چاه موش مرده بيرون آم      -4
نپوسيده و يا نفخ نكرده باشد، بايد پنچ وقت نماز خود را كـه بـا آن آب وضـوء                    
گرفته اعاده نمايد و شستن ظروف و لباس به مدت يك شبانه روز از آن گذشـته    

                                                           
1 -    $F�G ،$ـ� د          ١ ج   ١\ ه�ا�� �tـ
ر &ب  ، �pK ر%_ و �1ي و 
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2 - $F�G ،$١ ج٢\ ه�ا� $F�G $��a�� <٨، 08ح ا
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 روز اعـاده  يده و يا نفخ كرده باشد نماز سـه شـبانه    س و اگر پو   .باشد  باشد، الزم مي  
 .1كرده شود

 .2گوسفند يا آدمي يا سگي بميرد پس تمام آب آن كشيده شوداگر در چاه  -5

فر، چه در حالت حـيض  پسخور انسان پاك است، چه مسلمان باشد، و چه كا        -6
 .3الت جنابتحباشد، چه در 

 .4 پاك است) گوشتحالل(پسخور هر حيوان ماكول اللحم،  -7

پوزه خود را داخل كرد، بـا سـه بـار    پسخور سگ نجس است؛ اگر در ظرف       -8
 .5شود شستن، پاك مي

 .6پسخور حيوانات درنده و خوك، شير، گرگ و پلنگ نجس است -9
 اگر آب پاك موجود باشد، بهتر اسـت بـا آن        مكروه است،   پاك و  پسخور گربه 

 . 7وضوء گرفته شود
پسخور مرغ خانگي كه به اين طرف و آن طـرف ول و رهـا اسـت، مكـروه         -10
 .8ستا

كند مانند مـار و مـوش مكـروه            پس خور جانوري كه در خانه سكونت مي         -11
 .9است

 .10و پس خور اسب پاك است.  پس خور خر و قاطر مشكوك است-12
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5 - $F�G ،$�9 ٨\ ه�ا�y ١ $F�G $��a�� ٩٢، 08ح ا
6 - $F�G ،$١ ج ٨\ ه�ا� $F�G $��a�� ٩٢، 08ح ا
 ٩٢، 08ح ا��F�G $��a$ ١ ج ٩\ F�G$   ه�ا�$،- 7
8 - $F�G ،$١ ج٩\ ه�ا� $F�G $��a�� ٩٢، 08ح ا
9 - $F�G ،$١ ج ٩\ ه�ا� $F�G $��a�� ٩٣، 08ح ا

10 - $F�G ،$١ ج ٩\ ه�� $F�G $��a�� ٩٣، 08ح ا
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 :در بيان احكام تيمم
 و  صـورت  كشيدن، زدن  در لغت به معناي قصد است و در اصطالح شرع            :تيمم

تـيمم بـه    . باشـد   خود مـي  هر دو دست به خاك پاك به طريقه شرعي مخصوص           
نشيند؛ يعني در جائيكه آب پيدا نشود و يـا از يـافتن آب                جاي وضوء و غُسل مي    

 عاجز باشد و يا استعمال آن از جهت 1از جهت دور بودن آن به مسافت يك ميل       
. مريضي خيلي مضر باشد و يا خوف دشمن باشد در اين صورت تيمم جايز است

 :فرمايد ره مائده مي سو6 در بخشي از آيه قرآن كريم
»تُنْ كُ نْ اِ وم باً فاطَّ نُ جرُهو تُنْ كُ نْ اِ ا وم ي اَ ضَرْ مو لَ ع اَ  رٍفَي سوĤجاَ ء حد 
كُنْم اَ طِائِ الغَ نَم م لَ و متُسس النِّ مĤلَ فَ ءجِ تَ ما م دوĤتَ فَ ءيموا  معِصداً  يبـاً  طَي
ـ رِا ي ، م هنْ م مكُيدِياَ  و مكُوهِجوا بِ وحسامفَ يلِ  اهللاُ د يـ ج لَع ـ  ع ـ  مكُيلَ نْ م 
جٍرَح«. 

و اگر جنب بوديد، پس غُسل كنيد و اگر شما مريض و يا مسافر بوديد و يا يكي                
 و آب نداشـتيد پـس بـه         2 كرديـد  جمـاع هـا را      از شما از قضاء حاجت آمد يا زن       

. 3د را بـه آن مسـاس كنيـد        هاي خـو    ها و دست    پس روي . خاك پاك قصد كنيد   
 در  حـديث شـريف   و نيـز در     . »خداوند قصد سختي و مشقت بر شما را ندارد        

 روايت )ص(از عايشه رضي اهللا عنها همسر پيغمبرخدا«: صحيح البخاري آمده كه
يـا  ) بيـداء ( بوديم، به منطقـه  )ص(در يكي از سفرها با پيغمبرخدا : است كه گفت  

 و ديگـر    )ص(بندم افتاد و گم شد، پيغمبرخدا     رسيديم، گلو ) ذات الجيش (منطقه  
كساني نزد ابوبكر رضـي اهللا      . همراهانشان براي جستجوي گلوبند، توقف نمودند     
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ــداري كــه عايشــه  : عنــه آمــده و گفتنــد ــر ن  ســبب توقــف )ارضــي اهللا عنهــ(خب
 و ايـن در حـالي اسـت كـه بـا خـود آبـي                ؟ و ديگران شده است    )ص(پيغمبرخدا

 .شود  پيدا نمينداشته و اينجا آبي هم
ــد  مــي)ارضــي اهللا عنهــ(عايشــه ــه در حــالي كــه ســر  : گوي ــوبكر رضــي اهللا عن اب

 روي زانـويم بـوده و بـه خـواب رفتـه بودنـد، داخـل گرديـده و             )ص(پيغمبرخدا
اي، در حالي كه اينجا        شده مسلمانان و ديگر    )ص(سبب توقف پيغمبرخدا  : گفت

ابـوبكر  «: گويد  عنها مي  اهللا رضي شهعاي. »ها با خود آبي دارند     نه آبي است و نه آن     
بـه زانـويم نهـاده      )ص(و از اينكه سـر پيغمبرخـدا      . رضي اهللا عنه مرا سرزنش كرد     

 صـبح از خـواب بيـدار     )ص(حركتي بكـنم و چـون پيغمبرخـدا       توانستم    نميبود،  
شدند، آبي وجـود نداشـت و خداونـد آيـه تـيمم را نـازل فرمـود و مـردم تـيمم                        

 )334 :رواه البخاري. (»كردند
 )ص(پيغمبرخـدا «:  روايت اسـت كـه گفـت       مانيز از جابربن عبداهللا رضي اهللا عنه      

برايم پنج چيز داده شده است كه بـراي هـيچ كـس پـيش از مـن داده                   «: فرمودند
افتـد،    اينكه از مسافت يك ماه راه به دل دشمنانم خوف و رعب مـي           نشده است، 

ه شده است، پس هـر كسـي از         اينكه زمين برايم مسجد و وسيله طهارت قرار داد        
و نمـاز را ادا نمايـد، و        ) و آبي را نديد، تيمم نموده     (امت من كه نماز را دريافت       

اينكه اموال غنيمت برايم حالل گرديده و براي هيچ كـس ديگـري پـيش از مـن      
حالل نگرديده بود، و اينكه برايم اجازه شفاعت داده شده اسـت، در حـالي كـه                  

شـدند، و مـن بـراي همـه      ص براي قوم خـود مبعـوث مـي   پيامبران پيش از من خا   
 )335: رواه البخاري. (»ام مردمان مبعوث گرديده

 در جائيكه آب پيدا نشـود و تـرس فـوت نمـاز باشـد آمـده                حديث شريف در  
:  روايت است كه گفـت مااست كه، از ابوجهيم بن حارث انصاري رضي اهللا عنه     

دكه شخصي ايشان را ديده و سالم كرد، آمدن مي) لمبئر ج(پيغمبر خدا از محله «
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 سالمش را عليك ندادند، تا اينكه نزد ديوار آمده و از آن ديوار             )ص(پيغمبرخدا
 جـواب سـالم آن شـخص را          بر روي و دو دست خود مسح نموده و بعـد از آن،            

 )337: رواه البخاري. (»دادند
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 :مسائلي ديگر در باره تيمم
 زيـادتر باشـد و بـه     يك ميل  فاصله نمازگزار از     اگر. عاجز بودن از يافتن آب     -1

خارج تواند تيمم كند، چه مسافر باشد و چه            آب نباشد، مي   آنفاصله نزديكتر از    
 .1شهر است

گـردد،    اگر يك شخص مريض از آب اسـتفاده كنـد، مريضـي او بيشـتر مـي                 -2
 .2تواند به جاي آب، با خاك تيمم كند مي

خواند و از اين بابت  ند، نماز خود را با تيمم مي    مسافر تا زماني كه آب پيدا ك       -3
 .هيچ ترسي بر دل خود راه ندهد

 و ...بدن شخصي زخم باشد، همچون سرخك، آبله و عضوي از اعضاي اگر  -4
 تواند تيمم كند و نمـاز بخوانـد      مي يا در فصل سرما باشد كه از سردي بيمار شود         

 حـداقل بـه مقـدار يـك     اين حكم در صورتي است كه شخص جنب بيرون شهر   
 .3ميل باشد

، اگـر بـه   است آبي  آنها در پيش    كهاه دوستاني به همراه داشته باشد       اگر در ر   -5
بايـد  اگـر آب ندادنـد   . نماز خـود را بخوانـد  بايد ايشان آب بدهند، وضوء كرده      
 ندادن آب نمـاز خـود را بـا تـيمم            فكر اگر با    اما. تيمم كرده نماز خود را بخواند     

  بايـد  پس از آن دوستانش به او آبي بدهند، نمازي را كه خوانده اسـت             بخواند و   
 . نمايداعاده

اگر آبي كـه در پـيش مسـافر بـراي نوشـيدن و رفـع تشـنگي نيـاز باشـد و از                         -6
 .4 تا زمانيكه آب پيدا كندخوردن زياده نباشد تيمم جايز است

                                                           
 0h;i ،b ا��F�G $��a$ ١ ٢�9y< و ١<$، F�G$  ه�ا�- 1
2 - $F�G ،$١ ج ٢< ه�ا� $F�G $��a�� 0h;i ،b ا
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سد، اما بـا  غُسل كردن به او زيان و ضرري برآب اگر شخص جنب باشد و با     -7
گيرد و غُسـل خـود را    وضوء گرفتن زياني به او نرسد، وضوي خود را با آب مي          

 .كند تيمم مي
 :طريقه تيمم

اول يـك مرتبـه هـر دو    است كه به يكي از آن   ) زدن(تيمم عبارت از دو ضربت      
، هر ي ديگربهو .  روي خود را مسح نمايددست خود را بر روي زمين پاك زده،

و در  . ر زمين زده و هر دو دست خود را تا آرنج خـود بكشـد              دو دست خود را ب    
ها   دست وها را مسح نمايد كه در بر گيرنده تمام روي     تيمم طوري روي و دست    

بوده باشد، حتي زير ابروها و باالي چشم و رخساره، همه را مسح نمايد و اگر به                 
بيـرون   د را ت نيسـت و انگشـتر و دسـتبند خـو           مويي باقي بماند تيمم درسـ       اندازه
اگر تيمم كننده امر به تيمم نمـود و وي او را تـيمم داد، درسـت اسـت بـه                     . 1آرد

طريقـه  .  چون نيـت در تـيمم فـرض اسـت    شرطي كه امر نيت تيمم را داشته باشد     
هاي خود را  پس به خاك پاك قصد كنيد و دست: غُسل با خاك نيز چنين است  

ن باشد تيمم جـائز اسـت، خـواه    بر هر چيزي كه از جنس زمي  . به آن مساس كنيد   
خام باشد يا پخته، چه بر آن گرد و غبار باشد يا نباشد مانند سنگ، گچ، آهـك،               

؛ بـر خاكسـتر تـيمم جـايز نيسـت و بـر          2ديـوار و غيـره    مرمر،  آجر، ظروف گلي،    
ها گرد و غبار نشسته باشد تـيمم     چيزهايي كه غير از جنس زمين باشند اگر بر آن         

چونكـه در كشـيدن     . جايز نيست ... دن بر عمامه و كاله و        و مسح كر   .جايز است 
 3اما مسح بر جبيره. اين چيزها اجازه مسح داده نشده است مگر به سبب دفع حرج
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 جبيرهبدانكه مسح نمودن بر اكثر      . اگر چه آن را بي وضو بسته باشد جايز است         
شـد   اگر جبيره بدون آنكه زخـم بهتـر شـده با           .كافي است و كل آن شرط نيست      

بيفتد جهت افتادن مسح باطل نمي شود بلكه آن مسحي كه به جهت عذر بـر آن                 
اما اگر جبيره بعد از بهبود يافتن زخم بيفتد پس مسـح آن بـه    . ماند  نموده باقي مي  

 . 1شود جهت از بين رفتن عذر باطل مي
 :در بيان احكام حيض

ن اسـت و   در لغت، عبارت از روان شدن و سيال      :)عادت ماهانه زنان  (حيض  
در اصطالح خوني است كه از رحم زن بالغـه بيـرون شـود كـه حاملـه و آبسـتن                      

 از  : آمـده كـه  حديث شريفدر . 2نيايدنباشد و به سبب والدت و مرض بيرون      
بـه سـفر بيـرون شـديم، و چيـز           :  روايـت اسـت كـه گفـت        )ارضي اهللا عنه  (عايشه

ت در ده ميلي مكه،   اي اس   منطقه) سرف(ديگري به فكر ما جز حج نبود، چون به          
 نزدم آمده و من گريـه       )ص(رسيديم، دچار عادت ماهانگي گرديدم، پيغمبرخدا     

» اي؟  ترا چه شده است، مگر بـه عـادت ماهانـه دچـار شـده              « : كردم، فرمودند   مي
اين چيزي است كه خداوند همه دختران بني آدم را به آن            «: فرمودند! بلي: گفتم

 مگر طواف  كنند، تو هم انجام بده،  حجاج ميمبتال ساخته است، هر كاري را كه    
 از )ص(و پيغمبرخـدا :  گفـت )ارضـي اهللا عنهـ  (و عايشـه . »كردن به خانـه خـدا را     

 )294: رواه البخاري. (طرف همسران خود، يك گاوي را قرباني نمودند
ركن آن ظاهر شدن خون است از رحم و شرط آن اين اسـت كـه بعـد از مـدت            

البته ظاهر  . آغاز شود و وقت آن بعد از نه سالگي است         ) پانزده روز (طهر صحيح   
بـه آن خـون حـيض     ريضي و يا در وقت پيري او نباشد؛     شدن آن خون از روي م     
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در پس با وجود اين اگر يك زن بالغه از روي مريضـي خـون ببينـد و يـا         . گويند
 . باشد، آن خون حيض نخواهد بودوقت پيري

 بيشترين آن ده شبانه روز است؛ يعنـي         كمترين مدت حيض زنان سه شبانه روز و       
 بـيش از ده شـبانه   اگر خون كمتر از سه شبانه روز باشد حيض نخواهد بود و اگر     

 15پاك بودن از حيض حـداقل  . آن زياده جزو حيض نخواهد بود    د،اشروز هم ب  
 روز 15شـود، حـداقل    روز است يعني فاصله بين دو حيض كه پـاكي ايجـاد مـي          

زن كه ابتدا بلوغ مستحاضه     .  روزي تعيين نشده است     آن كثرخواهد بود و به حدا    
 روز تعيـين شـده   40ديـد، حـيض آن ده و نفـاس آن             بود و بطور دائم خـون مـي       

بيند خواه خون سرخ رنگ باشد        آنچه زن آن را در ايام حيض از خون مي          1است
 .2 تا زمانيكه رنگ سفيد ببيند حيض استيا زرد يا تيره

 :رعايت شودآنچه كه در وقت حيض 
تواند روزه بگيرد؛ امـا بعـد از          تواند نماز بخواند و هم نمي       زن حائض هم نمي    -1

 .3كند كند و نماز خود را قضا نمي پاك شدن روزه خود را قضا مي
 : در صحيح البخاري آمده است كهحديث شريفچنانچه در 

اك شـدن   آيا زن بعد از پـ     :  پرسيد )ارضي اهللا عنه  (روايت است كه زني از عايشه     
مگـر تـو   :  برايش گفت)ارضي اهللا عنه(ماهانه، بايد نماز خود را قضا كند؟ عايشه       
 بـه عـادت ماهانـه گرفتـار شـده و      )ص(از خوارج هستي؟ ما در زمان پيغمبرخـدا     

 .كنيم  ما نماز را قضا نمي :براي ما به قضا آوردن نماز امر نفرمودند، و يا گفت
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توانـد داخـل مسـجد       طواف كند و نيز نمـي     تواند خانه خدا را       زن حائض نمي   -2
اش باشد و يـا       اما زن حائض سر شوهر خود را در حالي كه در داخل خانه            . 1شود

 .تواند مرتب نمايد بيرون از مسجد مي

 جنبهمانطوري كه مردي كه در حالـت   بخواند  تواند قرآن   زن حائض نمي   -3
تواند  آن بخواند؛ ولي نميتواند قر تواند قرآن بخواند؛ اما بي وضوء مي است، نمي

زن حـائض نيـز چنـين اسـت، مگـر بـه پوشـش        . آن را بي وضوء به دست بگيـرد      
؛ اما خواندن قرآن در پهلـوي همسـر حـائض           2جداگانه كه به كراهت جائز است     

رضـي اهللا   (و از عايشـه   :  آمـده اسـت    حديث شـريف  چنانچه در   . درست است 
ماهـانگي گرفتـار بـودم،     در حـالي كـه بـه عـادت          :  روايت است كه گفـت     )اعنه

: رواه البخـاري . (خواندند  سر خود را به من تكيه داده و قرآن مي  )ص(پيغمبرخدا
297( 
از قـرآن نوشـته شـده باشـد،         اي    يا آيه اي    زن حائض پولي را كه در آن سوره        -4

 .3تواند حمل كند تواند به دست بگيرد؛ اما كيسه و يا كيف پول را مي نمي
  است روزه خود را بگيرد و نماز خود را بخوانـد 4ستحاضهزني كه در حالت ا   -5

، اگر خون استحاضه پي در پي جاري باشد، پس براي هر نماز   و وطي كرده شود   
 .5وضوء بگيرد

براي شوهر درست نيست كه زن خود را در حالت حـيض در بسـتر خـودش                   -6
 قبـل از قطـع شـدن خـون        ) نزديكي بـا زن حـائض     (ترك نمايد؛ اما جماع كردن      

 .حرام است
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 :در بيان اقسام نجاست و نحوه پاك كردن آن
 پـاك   بايـد عين نجاسـت اسـت و  ... هر نجسي چه در بدن باشد و چه در لباس و        
 :و آن بر دو قسم است. كرده شود تا آثار آن نجاست از بين برود

 .خفيفه و نجاست غليظهنجاست 
اه به بدن برسـد بايـد   تر باشد و هر گ  تر و زياده     آن است كه غليظ    غليظهنجاست  

شسته شود، خواه كم باشد يا زياد مانند خون، بول، غـائط، منـي، شـراب، بـول و                
حيوانات غائط حيوانات درنده، گوشت خوك، موي و استخوان آن، مدفوع همه       
 .و جانوران، فضله مرغ خانگي و بول حيوانات از جمله نجاست غليظه هستند

 پرندگان حـرام    1زچلغوتر باشد، مانند      يقو نجاست خفيفه، آنست كه سبكتر و رق       
 .گوشت و بول حيوانات حالل گوشت

گردد و   اگر نجاست غليظه در آب افتد، آب هم نجس غليظه مي):1(يادآوري
شود، نجاست آن چه كـم باشـد و           اگر نجاست خفيفه افتد، آب نجس خفيفه مي       

 .چه زياد
 .خون ماهي، مگس، پشه، و ساس نجس نيست: )2(يادآوري
شود؛ نجاست هر چه باشد اما   بدن و لباس فقط به شستن پاك مي):3(يادآوري

شود بـا ماليـدن پـاك     اگر نجاست مني باشد لباس را بعد از خشك شدن مني مي         
 .2كرد

 كفش و چكمه با شستن يا با كشيدن كامل بر روي زمين پـاك               ):4(يادآوري  
 .شود مي

 مثـل   نجاسـت ريختـه شـود،   شـود،   اگر به چيزي كه فشـرده نمـي   : )5(يادآوري
 :ها اين است كه طريق پاك كردن آن... هاي بزرگ و  فرش
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مدت يك شب تا صبح نگه داشـته  در داخل جريان آب رودخانه به چيز  بايد آن 
 .شود
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 :فرضيت نماز -1
نماز در لغت به معنـي دعـاء خيـر اسـت و در اصـطالح فقهـا عبـارت از اقـوال و                     

شود و با تكبير اهللا اكبر گفتن آغـاز و    ني ياد مي  اعمالي است كه از آن عبادت بد      
ي نمـاز بـراي هـر فـرد مسـلمان       اداو. پذيرد  با السالم عليكم و رحمه اهللا پايان مي       

اسـت و  شده فرض است كه عين فرض بودن آن به كتاب و سنت و اجماع ثابت       
ياذ الع. شود كسي كه به فرضيت آن منكر شود به اتفاق علماء و ائمه دين مرتد مي

هـاي پنجگانـه      و نمـاز   .1فرض عين است  همه مكلفين    نماز به اجماع امت بر       -باهللا
. در شب معراج يك سـال پـيش از هجـرت در مكـه مكرمـه فـرض شـده اسـت                     

ابـوذر رضـي   :  گفتماانس بن مالك رضي اهللا عنه : حديث شريف چنانچه در   
كـه بـودم   هنگاميكـه بـه م  «:  روايت كرد كـه فرمودنـد    )ص(اهللا عنه از رسول خدا    

ام را گشوده  داخل گرديد، سينه) عيله السالم(ام شكافته شده و جبرئيل سقف خانه
و به آب زمزم شست، بعد از آن طشتي را كه پر از حكمت و ايمان بود، آورده و 

بعد از آن دسـتم را گرفتـه و بـه    . ام را بست ام خالي كرده، و شكاف سينه در سينه 
ابـن عبـاس رضـي اهللا     : گويـد    مي ) اهللا عنه  رضي(انس. سوي آسمان عروج نمودم   

: اند كه  فرموده)ص(پيغمبر خدا: گفتند كه عنه و ابوحبه انصاري رضي اهللا عنه مي       
 .»شنيدم  را مي]مالئكه[بعد از آن تا جائي برده شدم كه آواز اقالم «

خداونـد بـر   «:  فرمودنـد )ص(پيغمبرخدا: گويد  مي ماانس بن مالك رضي اهللا عنه     
عليه (جاه نماز فرض گردانيد، با همين حكم برگشته تا آنكه نزد موسيامت من پن

پنجـاه  :  رسيدم، پرسيد، خداوند بر امت تو چه چيـز فـرض نمـود؟ گفـتم               )السالم
به سـوي پروردگـارت برگـرد، چـون امـت تـو طاقـت ايـن را            : وقت نماز، گفت  

گشته و نـزد    ندارند، برگشتم، و خداوند متعال قسمتي از آن را ساقط نمود، باز بر            
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خداوند متعـال قسـمتي از آن را سـاقط نمـود،            :  آمده و گفتم   )عليه السالم (موسي
نزد پروردگارت برگرد، چون امت تو طاقت آن را ندارند، برگشتم و بـاز              : گفت

:  باز نزد موسي آمده و باز برايم گفت خداوند متعال قسمتي از آن را ساقط نمود،   
و طاقت آن را ندارند، بـاز برگشـتم، و بـرايم    نزد پروردگارت برگرد، زيرا امت ت    

ام تغييـر   ، و ايـن گفتـه     )در ثـواب  (، و پنجاه اسـت      )در عدد (اين پنج است    : گفت
نـزد پروردگـارت برگـرد،      :  آمده و او برايم گفت     )ع(پذير نيست، باز نزد موسي    

 .كنم از پروردگار حيا مي: گفتم
رسانيد، ) ي المنتهي   سدره(ا به    همراهم رفت تا مر    )عليه السالم (بعد از آن جبرئيل   

توانم وصف كنم، بعـد از        ها را نمي    هايي بر وي عارض گشت كه من آن         و رنگ 
هـايي از مرواريـد بـوده، و خـاك آن از              جا رشته   آن مرا به جنّت بردند، و در آن       

 )349: رواه البخاري. (»مشك بود
 :فضائل نماز -2

نمـاز از   . قامي بسيار بـزرگ اسـت     نماز در نزد خداوند جل جالله داراي رتبه و م         
تـر اسـت كـه خداونـد در قـرآن          تر و باالمقـام     هر عبادت ديگر عزيزتر و محبوب     

و تـرك آن از    .فرمـوده اسـت   امـر    آن   آيات بسياري در حـق نمـاز و اداي        مجيد  
 )ص(چنانكه حضرت رسـول   . چونكه نماز ستون دين است    . گناهان بزرگ است  

 سـؤال شـد كـه كـدام         )ص(از حضـرت رسـول    » ين الـد  مـود  ع لوهلصاَ«: فرمودند
تر و ثواب آن بيشتر است       تر و محبوب    داشتني  ها نزد خدا دوست     ها و عمل    عبادت
وقت آن، گناهـان    اداي نماز پنجگانه به     : نماز به وقت آن و نيز فرمودند      : فرمودند

  آب چـرك   همانگونه كه كند    برد و او را از گناه پاك مي         از بين مي   نمازگزار را 
 .سازد و ناپاكي را از بدن پاك مي

ر و فرمودند كه نمازگزار بـا انبيـاء و شـهداء و اوليـاء محشـ               )ص(و نيز پيغمبرخدا  
پس بنابراين خواندن نمـاز الزم      . خواهد شد و بي نماز با فرعون و هامان و قارون          
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به .  و كودكان آن هنگام كه به سن بلوغ برسند         .ها  و ضروري است مگر بر ديوانه     
اگـر  . بـه هـيچ وجـه جـايز نيسـت         بـر او    ه مكلف است ترك كردن نماز       كسي ك 

 نشسته نمـاز خـود   تواند  ميشخصي قادر به خواندن نماز در حالت ايستاده نباشد،          
كه   و اگر به حالت نشسته هم قادر نباشد، دراز كشيده و حتي تا جايي           كندرا اداء   

 .با اشاره سر نماز خود را بخواند
 حديث شـريف چنانچه در . داراي فضائل بسياري استي نماز در وقت آن   ااد

 :از ابن مسعود رضي اهللا عنه روايت شده است
ـ ). هاتِقْي ولَ عالهالص: (الَ؟ قَ اهللاِلي اِبحاَ لِمع الْ ياَ: )ص(يبِ النَّ تألْس: الَقَ ـ  :الَقَ  مثُ
 نَّهِـ ي بِ نِثَدح: الَقَ). ل اهللاِ يِبِي س  فِ ادهجِالْ (الَ قَ ؟ي اَ مثُ: الَقَ). نيدالِو الْ رُّبِ: (الَ؟ قَ ياَ
ص( اهللاِسولُر(و اَلَ ، وزَتَستُدازَ لَهينِد) :527: رواه البخاري( 

تـر    در نزد خداونـد محبـوب   عمل پرسيدم كه كدام     )ص(از پيغمبرخدا : كه گفت 
: ؟ فرمودنـد  عملام  بعد از آن كد   : گفتم» اداي نماز در وقت آن    «: است؟ فرمودند 

جهـاد در راه  : ؟ فرمودندعملبعد از آن كدام : گفتم» نيكي كردن به پدر و مادر    «
 بـرايم  )ص(ايـن چيزهـا را پيغمبرخـدا   : گويد مي) ابن مسعود رضي اهللا عنه   (خدا،  

 .گفتند ميبيشتر پرسيدم  گفتند، و اگر بيشتر از اين مي
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 1هاي پنجگانه بيان اوقات نماز -3
 ): فجر(ماز صبحوقت ن: الف

وقـت نمـاز صـبح      و قريب طلوع خورشـيد پايـان         اول   ،طلوع فجر يا صبح صادق    
  : اسـت كـه     شـده   رضـي اهللا عنـه روايـت       ابوهريره، از   حديث شريف در  . است
كردند كه هر كسـي نفـر         اداء مي ] وقتي[ نماز صبح را در      )ص(پيغمبر خدا : گفت

ين شصـت الـي صـد آيـه را          توانست بشناسد و در نماز صبح بـ         پهلوي خود را مي   
 ]541رواه البخاري . [خواندند مي

 از خواندن نمـاز  )ص(پيغمبرخدا: از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت است كه  و نيز   
نوافل بعد از نماز فجر تا طلوع آفتاب، و از خواندن نمـاز نوافـل بعـد از خوانـدن                 

 )584: رواه البخاري(،  نهي فرمودندنماز عصر تا غروب آفتاب
 :وقت نماز ظهر: ب

 دو برابـر     به كه سايه هر چيز      آن هنگامي  تا 2 زوال آفتاب  از ابتداي وقت نماز ظهر    
حـديث  چنانچه در   .  به غير از ساية ظهر كه در وقت زوال است           آن گردد  اصل

ــريف ــه ش ــده اســت ك ــت  : آم ــه رواي ــس رضــي اهللا عن ــده از ان ــه ش :  اســت ك
ج گرديده و نمـاز ظهـر را اداء      كه آفتاب ميل نمود، خار       هنگامي )ص(پيغمبرخدا
  ]540: رواه البخاري. [نمودند

تواند نماز ظهر خـود را در وقـت شـدت     در احاديث آمده است كه نمازگزار مي   
 .گرما اندكي به تأخير بيندازد
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ــدا   ــه از پيغمبرخ ــي اهللا عن ــوهريره رض ــد  )ص(از اب ــه فرمودن ــت ك ــت اس :  رواي
تـر   يرتر بخوانيد تا هوا اندكي خنـك ظهر را دشود، نماز  كه هوا گرم مي   هنگامي«

 ] 536: رواه البخاري. [گردد
 )ص(در سـفري بـا پيغمبرخـدا      : و از ابوذر رضي اهللا عنه روايت است كـه گفـت           

 )ص(، پيغمبرخـدا بگويـد اذان ) ظهـر (خواست براي نمـاز پيشـين         بودم، مؤذن مي  
، بـاز  خواسـت اذان بدهـد   ، بـاز مـؤذن مـي   »صبر كن تا هوا سردتر شود «: فرمودند

و همينظـور ادامـه يافـت تـا آن كـه      . »صبر كن تا هوا سردتر شـود «: برايش گفت 
 ]539: رواه البخاري [.سايه هر ناهمواري نمايان گرديد

 :وقت نماز عصر: ج
ي هـر      ظهر است، هنگاميكه سايه     نماز بعد از خروج وقت   اول وقت نماز عصر از      

 .يابد  امتداد ميچيز به دو برابر اصل خويش برسد و تا غروب آفتاب
از جرير رضي اهللا عنه روايت است كه . اما نماز عصر داراي فضايل بسياري است     

 بـوديم، ايشـان بـه طـرف ماهتـاب نگـاه كـرده و                )ص(شبي با پيغمبرخـدا   : گفت
د خواهيـد ديـد، و در       يبين  شما پروردگارت را مثل اينكه ماهتاب را مي       «: فرمودند

م دچار نخواهيد شد، و اگر امكـان بـود كـه            ديدن خداوند متعال به مشكل ازدحا     
 اين دو نمـاز   براي اداي نماز فجر و نماز عصر، تحت فشار گرفتاري قرار نگيريد،    

 : ، سپس اين آيه كريمه را تالوت نمودند»را اداء نمائيد
»وبِ سبِح حدِمر بقَك الشَّلوعِ طُلَب سِمقَ و 554: رواه البخاري. (»1هاروبِ غُلَب( 

به حمد پروردگار خود پـيش از طلـوع آفتـاب و پـيش از غـروب، تسـبيح               : يعني
 .»گوي

 :كند و اما حكم كسي كه نماز عصر را ترك مي
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نماز عصـر را بـه وقـت        :  گفت يروايت است كه بريده رضي اهللا عنه در روز ابر         
كسـي كـه نمـاز عصـر را تـرك نمايـد،       «:  فرمودند )ص(بخوانيد، زيرا پيغمبرخدا  

 )553: رواه البخاري. (رود  گرديده و از بين ميباطلعملش 
كسـي كـه    «:  فرمودند )ص(پيغمبرخدا: از ابن عمر رضي اهللا عنه روايت است كه        

شود، مانند كسي است كـه فاميـل و امـوالش از بـين رفتـه                  نماز عصرش فوت مي   
 )552: رواه البخاري. (»باشد
 )مغرب(وقت نماز شام : د

 غروب آفتاب است و آخر آن ناپديد شدن سرخي كه   بعد ازاول وقت نماز شام   
 .گردد پديدار ميآسمان غرب در آفتاب  غروب بدنبال
 )خفتن(وقت نماز عشاء: هـ 

 و آخـر آن قبـل از طلـوع          پس از غايب شدن شـفق     ) خفتن(اول وقت نماز عشاء     
صبح صادق است و پيش از خواندن نماز عشاء خوابيـدن مكـروه اسـت مگـر در            

 .صورت عذر
 : آمده كهحديث شريفدر 

 نمـاز   )ص(پيغمبرخـدا :  روايت است كه گفت     عنهما از جابر بن عبداهللا رضي اهللا     
ظهر را در شدت گرمي، و نماز عصر را در وقتيكه هنوز آفتاب درخشان بـود، و                 

نمودند، ولي نماز خفـتن را        كرد، اداء مي    نماز شام را هنگاميكه آفتاب غروب مي      
ديدنـد كـه مـردم جمـع          خواندنـد، اگـر مـي       ه عجله مـي   گاهي با تأخير و گاهي ب     

تـاخير   آن را بـه   انـد،   ديدند كه ديرتـر آمـده       كردند، و اگر مي     اند، تعجيل مي    شده
 )560: رواه البخاري.(كردند انداختند، و نماز صبح را به تاريكي اداء مي مي
 :1 شروط نماز-4
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 :هاي نماز نه تاست شرط
 1...ي من حدث او مصلّن الد بلوه طهرُ الصروطُشُ
 بدن نمازگزار يعني پاك بودن از نجاست حكمي پاك بودن -1
  از نجاست حقيقي پاك بودن بدن نمازگزار -2
 . پاك بودن لباس نمازگزار-3
 . پاك بودن مكان نمازگزار-4
عـورت مـرد از زيـر نـاف تـا زيـر دو       . (ت بـدن در حـين نمـاز    ر پوشاندن عـو   -5

 ) و كف و پاصورتهمه بدن اوست مگر زانويش و عورت زن آزاده 
 . رو به قبله بودن در وقت نماز-6
 . اداي هر نماز در وقت خودش-7
 .  نيت كردن-8
چـون ايـن تكبيـر شـبيه زنجيـري      ) تكبير تحريمـه ( گفتن اهللا اكبر در اول نماز   -9

سازد كه يك طرف      است كه فرايض خارجي نماز را با فرايض داخلي وصل مي          
 ديگـر داخـل اسـت از ايـن جهـت بعضـي از علمـاء آن را از        آن خارج و طـرف    

 .اند فرايض داخلي قرار داده
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 :1طريقه خواندن نماز
بعد از اينكه نماز گزار وضوء گرفت و خود را از جنابت پاك كرد براي خواندن 

 .نماز در وقت آن اقدام نمايد
 ردم خواندن نيت ك گويد    و طريقه نيت چنين است مثالً مي      . نخست بايد نيت كند   
اگر بـه امـام     . را در حاليكه رو به قبله هستم خالصاً هللا        ) فجر(دو ركعت نماز صبح   

كنم، بعد از نيـت متصـل بـه آن اهللا             اقتداء كرده باشد بگويد به اين امام اقتداء مي        
 و ي گـوش برسـاند    دستها را بلند كند و انگشتان ابهام خود را بـه نرمـه    اكبر گفته 

راست مچ دست چپ را گرفته ببندد در حاليكـه ايـن دو             سپس با انگشتان دست     
دست گره خورده و در زير ناف قرار گيرد و اگر زن باشد، باالي سينه دسـت را                 

 :سپس.بر پشت دست چپ نهاده نماز را شروع كند
»سحانَباللَّ ك هم بِ  و حدِمك تَ  و بارك اس مك تَ و عالي جدكـ له غَال اِ  و رُيا ر» ك

را گفتـه سـوره     » حيم الـرَّ  منِح الـرَّ   اهللاِ مِسيم، ب ج الرَّ يطانِ الشَّ نَ مِ اهللاِ بِ وذُعاَ«خوانده  
بـه    ن،الياالضّلَبخواند و در پايان سوره بعد از و       ) سوره فاتحه ( را   هِلَّ لِ دمحلْمباركه اَ 
او هر كه آمين گفتن . چونكه در احاديث آمده است. آمين بگويد 2خفيهصورت 

اي يـا   شود و سپس سوره با آمين گفتن فرشتگان برابر آيد گناهان او آمرزيده مي       
چند آيت كه حداقل سه آيت كوچك و يا يك آيت بلند باشد بخواند و بعد اهللا 
اكبر گفته به ركوع برود و با انگشتان دست زانوهاي خود را محكم بگيرد و سـه              

 مرتبه سبح ان ري الْ بيم بگويد و ب   ظِع مِعد سلِ  اهللاُ ع نْم مِ حد ه رنا لَ بالْ ك مد بگويد  ح
ه بگويد و مقتـدي     دمِ ح نْم لِ  اهللاُ عمِخواند امام س    و بايستد اگر با جماعت نماز مي      

را لَ نَبالْ ك حمبه اين كيفيـت    . بعد از آن با گفتن اهللا اكبر به سجده برود         .  بگويد د
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هـا از   و سـپس هـر دو دسـت را در حاليكـه دسـت            كه هر دو زانو را به زمين نهد         
پهلوها خوب جدا باشد، سر را ميان هر دو دست نهاده بطوري كه بيني و پيشـاني            

     ـ او با زمين تماس داشته باشد و در سجده سه مرتبه سبحان ر ي االعلـي بگويـد و   ب
 از انـس رضـي اهللا عنـه، از        حديث شريف در  .  را به پهلو بچسبانند    بازوهاها    زن
هـاي    در سجده آرام بگيريـد، دسـت      «:  روايت است كه فرمودند    )ص(غمبرخداپي

خود را فرش نكنيد و اگر تف كرديد پيش روي، و به طـرف راسـت خـود تـف       
 ] 532: رواه البخاري [.»كند گزار با پروردگارش مناجات مي نكنيد، چون نماز

م بنشـيند و    و سپس با گفتن اهللا اكبر سـر از سـجده برداشـته كـامالً راحـت و آرا                  
و ركعـت  .  به جاي آوردبرود و مثل سجده اولدوباره با گفتن اهللا اكبر به سجده        

اعـوذ  و  ... اول با اين تفاوت كه در ركعت دوم سبحانك اللهـم            ركعت  دوم مثل   
و . را نخواند؛ بلكه قبـل از سـوره حمـد بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم بگويـد                  ... باهللا  

مانند ركعت اول بجاري آورد و بعـد از سـجده           ركعت دومي را به اين ترتيب به        
 بنشيند در حاليكه پاي چـپ را فـرش كـرده و پـاي               1دوم در ركعت دوم به قعده     

راست خود را نصب كند و تا حد امكان سر انگشتان پاها رو به سوي قبله باشد و        
هر دو دست را در باالي ران بگذارد و انگشتان را بهم بچسـباند يعنـي بـه حالـت       

 :ها را داشته باشد و اين دعا را بخواند آنطبيعي 
ه مح ر  و يبِا النَّ هي اَ كيلَ ع الم، الس  و الطيبات  تلواالص و هِلَّ لِ اتحيالتَّ« 
ـ  اَ ينْحِالِ الص  اهللاِ ادِبي عِ لَ ع ا و نَيلَ ع مالَلس، اَ هاتُكَرَ ب  و اهللاِ  لـه  اِ الَنْ اَدهشْ
 .»هولُس ر وهدب محمداً عنَّ اَدهشَّ اَو  اهللاُالَّاِ

  ركعتي باشد متصل به آن2اگر نماز 
  و راهيمبلي اِ  ع تيلَّا ص م كَ دٍمح م ي آلِ لَ ع  و دٍمحي م لَ ع لِ ص مهللَّاَ« 
اِ لي آلِ ع نَّ اِ براهيمك ح ميد ـ لّاَ«، »دجيِ م لهـ م ارِ بكع  لـي مـ ح دٍمو  
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لي آلِ ع م حكَ دٍم م ا بكْارت لي اِ  عبراهيم و  اِ لـي آلِ   ع  ـ  اِبـراهيم  كنَّ
مِحيد للَّ اَ -يدجِ مهفِغْ اَ م والِلْرلي ودياُلْ وتاذِسيالْ ومِجيالْع نينَؤمِمو  
ـ م و هنْ مِ ياءحاَلْ اَ ماتِلِسمالْ و نَيمِلَسم الْ  و ناتِمِؤمالْ ـ ب، رواتِماَالْ ـ تِآا نَ ا نَ
ـ  قَ وهنَس حرهِخِي االَفِ و هنَسنيا ح ي الد فِ نـا عـ ذاب ـ اح وارِ النَّ ـ نَرْشُ ا مع 
 .»ميناحِ الرَّمحر يا اَكتَمحرَ بِرارِباَالْ

 داده و در وقت سالم نيت فرشـته  1پس به طرف راست و بعد به طرف چپ سالم       
 ركعتـي خـود را تمـام        2 باشد و به اين طريق نمـاز         و يا فرشته و مسلمين را داشته      

بـا  ...  ركعتـي باشـد، بعـد از خوانـدن التحيـات      4 ركعتي و يا 3كند؛ اما اگر نماز  
گفتن اهللا اكبر از قعده نخست بلند شده و در حال ايستاده بعد از بسم اهللا الرحمن                 

و . بلي استالرحيم فقط سوره حمد را بخواند و بقيه اعمال ركوع و سجود مثل ق          
 ركعتـي   4 ركعتـي و يـا       3 ركعتي و يـا      2بعد از سالم دادن و فارغ شدن چه نماز          

 :باشد بهتر است اين دعا را بخواند
 »مهنْ اَ اَللت الس الم نْ مِ  وك الس الم لَ اِ  ويك ـ رْ ي ـ  عجِ الس الم ح ـ ي ـ با ر نَ ا نَ
ـ اربتَ المِ الس ارنا د لْخِد اَ  و المِالسبِ ـ ب ر تكْ ـ الَع تَ ا و نَ يـ  ت ـ الْا ذَ  ي اللِج و  
 .»اكرامِالْ

لَه الْملك و لَه الْحمد يحييِ و يميت . لَا اِله اِالَّ اهللا وحده الَ شَرِيك له
 .و هو حيٌ الَيموت بِيدِهِ الْخَير و هو علَي كُلِّ شيءٍ قَدِيرٍ

 : را تالوت كند2ه الكرسيو سپس بهتر است كه آي
ـ   و هنَه سِ ذُخُاْا تَ  لَ مويقَ الْ يحلْ اَ وا ه  الَّ لها اِ  لَ هللاُاَ«  ـ   لَ ـ  موا نَ ـ  ، لَ ـ  ه م ي ا فِ
مواتِالس و اَي الْا فِ مضِرذِلَّاا ذَنْ، ميفَشْ ينْ عِعدـ ذْاِا بِلَّ اِه ـ ع يهِنِ ـ ملَ ا  م
باَ نَي دِيهِيم و  فَلْا خَ  مهم لَ ، و  حِا يطُيشَ بِ نَوءٍي ـ  هِمِلْ عِ نْ م ـ ا بِ  الَّ ـ  م ، Ĥءا شَ
سِوسِرْ كُعيهالس واتِماَالْ ورضالَ ، وؤُيظُفْه حِدهما، وه الْولِعالْي ظِعيم. 
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خــداي يكتاســت كــه خــدايي جــز او نيســت، زنــده و پاينــده اســت نــه چــرت   «
آنكه بـه نـزد     .ها و زمين هست، از اوست       در آسمان هر چه   . گيردش نه خواب    مي

كند كيست؟ آنچه، پيش رو و آنچه پشت سرشان            شفاعت مي   اش،  او، جز باجازه  
اش، رسائي ندارند قلمـرو او        داند و به چيزي از دانش وي، جز با اجازه           هست مي 
 و كند كـه او واال  ها و زمين را فرا گرفته و نگهداشتنش بر او سنگيني نمي           آسمان

 .»بزرگ است
د، چه نماز فرض با جماعت خوانده شـده باشـد و چـه نمـاز                نيگو  و سپس تسبيح    

 -بـار 33 اهللا اكبـر،     - بار 33 الحمد هللا،    - بار 33سبحان اهللا،   « تسبيحات نماز   : منفرد
 . و سپس دعاء كند-يك بار) ال اله اال اهللا(ي توحيد  كلمه
 ):اركان نماز: ( فرايض داخل نماز-5

 .1 چيز فرض استهفت در نماز
ز فرايض  ايم ا    بعد از نيت، همانطوري كه گفته      )تكبير تحريمه ( گفتن اهللا اكبر    -1

 ).از واجبات (اند خارج نماز نيز شمرده
 .يعني به قصد اداي نماز فرض راست ايستادن:  قيام -2
در دو ركعـت اول فـرض   اي از قرآن كريم به وقت قيام  آيه) خواندن( قرائت  -3

 .قي كه گفته شدبه طري
 .گذشتخم شدن بر زانو به طريقي كه بيان آن :  ركوع -4
 .يعني نهادن پيشاني به خاك يا به جا نمازي به طريقي كه گفته شد  : سجده -5
  ...اتحي نشستن در قعده اخير به مقدار خواندن التَّ -6
 به اختيار خود) تمام كردن( خارج شدن از نماز -7

 :واجبات نماز
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اند با اين اختالف      بندي و عمل يكسان      دانست كه فرض و واجب از نظر پاي        بايد
كه از ترك فرض خواه عمداً و خواه سـهواً نمـاز اصـالً صـحيح نخواهـد بـود و                     

اما در واجب، اگر واجبي عمداً ترك شـود نمـاز صـحيح    . ي آن الزم است   اعاده
اعـاده  گـردد،     مـي نخواهد بود و اگر به سهو و فراموشي باشد سجده سهو واجب             

 .اگر سجده سهو نكند اعاده نماز ضروري و واجب است. نماز الزم نيست
 .1واجبات نماز بسيار است

 ).سوره حمد (، خواندنقرائت فاتحه -1
.  بعـد از الحمـد هللا  بلنـد خواندن سوره ديگر يا سه آيه كوچك و يا يك آيـه        -2
 )سوره فاتحه(
 .ركن هاي نماز را به ترتيب ادا كردن -3

 ركعتـي و چهـار ركعتـي در قعـده اول بـه مقـدار خوانــدن       سـه هـاي   در نمـاز  -4
 .نشستن... التحيات 

 .دادن سالم و اعالم پايان نماز كه بينندگان دريابند كه از نماز فارغ شده است -5
 »صلوه وتر «. ركعتيسهخواندن قنوت در نماز  -6
 .گفتن تكبيرات در نمازهاي عيدين -7
 .در دو ركعت اول براي خواندن قرائتتعيين اركان  -8

 )ها را در جاي خود آوردن ركن(برابر كردن اركان  -9
در جائي كه بايد جهر خوانده شود جهر خواندن و خفيه خوانده شود خفيـه          -10

 .خواند جهر خواندن الزم نيست خواندن البته براي كسي كه به تنهايي مي
 :هاي نماز سنت
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شود و سجده  ا عمداً يا سهواً ترك كند نماز باطل نميهايي ر اگر نماز گزار سنت
كاهـد و اگـر تـرك سـنت      اما از ظرافت و لطافت نمـاز مـي      . سهو هم الزم نيست   

 :1عبارتند ازهاي   و سنت.شود عمداً باشد گناهكار مي
بلند كردن دو دست هنگام تكبير تحريمه بطريقـي كـه مـردان انگشـت ابهـام             -1

 .ها را تا برابر دو كـتفش بلنـد كننـد     رسانند و زنان دست   ها ب   خود را تا نرمه گوش    
 .خواند ، ميمهللَّ اَكانَحب آهسته و خفيه سبستن دستهابعد از 

 .بلند كردن دو دست به هنگام خواندن قنوت -2
 .ها آزاد بودن انگشتان به هنگام بلند كردن دست -3
 .ها در تكبيرهاي نماز عيدين بلند كردن دست -4
در ركعت اول   فتن اعوذِ باهللا من الشيطان الرجيم و بسم اهللا الرحمان الرحيم             گ -5

  2 به صورت آهسته و خفيفهقبل از خواندن سوره حمد
سمع اهللا لمـن  « گفتن ربنَا لَك الْحمد پس از بلند شدن از ركوع بعد از شنيدن      -6

 .»حمده از طرف امام
 كوعسه بار در ر» سبحان ربي العظيم«گفتن  -7
 سجدهدر سه بار » سبحان ربي االعلي«گفتن  -8
 .ي اخير قعدهدر ... يلِرْفِ اغْمه، اللَّ...ارك  بمه، اللَّ...ي لِّصم هللَّخواندن اَ -9
 امـا دسـتها را      . زير ناف و زنان بر سـينه        در  مردان بستن دستان بر هنگام قيام،     -10

 .آويزد در ركوع و در تكبيرات عيدين مي
 :مستحبات نماز
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افزايد، خشـوع و خضـوع در نمـاز از     انجام مستحبات بر حسن و كامليت نماز مي   
 .1مهمترين مستحبات است

 .شدا چهار يا پنج انگشت اگر عذر نداشته بباز كردن پاها به اندازهدر حال قيام  -1
 . بار تسبيح گفتنسهدر ركوع و سجود بيش از  -2
 .ه هنگام خميازه كشيدن قرار دادن دستها بر دهان ب-3

 روايـت اسـت    )ص( از ابوهريره رضي اهللا عنه از پيغمبرخـدا        حديث شريف در  
خميازه كشيدن از شـيطان اسـت، اگـر كسـي را خميـازه آمـد، تـا                  «: كه فرمودند 

تواند آن را دفع كند، زيرا وقتي كه خميازه كشيد و دهانش را باز كرد شيطان  مي
 )3289: رواه البخاري. (خندد بر او مي

در حال قيام بر انگشتان پا يا بـر جـاي سـجده و در ركـوع بـر پشـت پـا و در                          -4
ي خـود و در وقـت سـالم بـر      ي بيني و در قعـده بـر سـينه           ي نرمه   سجده به گوشه  

 .هاي خود نظر كردن شانه
 :مكروهات نماز

اگر در نماز مرتكب مكروهات شد هيچ نقصـي و خلـل اساسـي در نمـاز ايجـاد                   
 و اگـر مكـروه تحريمـه    .كاهد از صفا و معنويت و پاكيزگي آن ميكند ولي   نمي

كل صاله أديت مع كرهِتـه التحـريم تجـب          « . ي آن نماز واجب است      باشد اعاده 
 .2اعادتها

 .ترك كردن بسم اهللا الرحمن الرحيم -1
 .ترك كردن آمين بعد از سوره الحمد -2
 . جمع كردن لباس به هنگام ركوع يا سجود-3
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 .نگي يا در حالت نياز به رفع حاجتدر حالت گرسنگي يا تش نماز  خواندن-4
 .ي كردن با انگشتان دستها يا پاها در موقع قيام يا قعود باز-5
 . به هنگام قعده نشستني كه مناسب نماز نيست-6
 .تمام كردن قرائت در ركوع -7
 .ها را قبل از نشستن زانوها بدون عذر به زمين زدن در حين سجده دست -8

 :نماز وتر
 ترك آن گناه است و  درنماز وتر واجب است و واجب يعني نزديك به فرض و

 ركعـت  2بعد از اينكه  . عت است  رك سهنماز وتر   . اگر ترك شود قضاء بايد كرد     
ـ حلْ ايسـتاده اَ   در حالـت  اي كه بيان شد اداء گرديد          مثل طريقه  آن مو سـوره يـا      د 
انگشتان ابهام را به نرمه گوش هللا اكبر گفته اي از آيات قرآن كه خوانده شد ا  آيه

 و دوباره دست روي دست به طريقي كه قـبالً بـراي مـردان و زنـان بيـان                    رسانده
 . گرديد قرار داده دعاي قنوت را بخواند

ـ لَ علُكَّوتَ نَ و كبِ نُمِؤْ نُ  و كرُفِغْتَس نَ  و كنُيعِتَسا نَ نَّ اِ مهللَّاَ« يكـ ثْ نُ و ي نِ
لَعيخَ الْ كرَي رُكُشْ نَ  وك رُفُكْا نَ  لَ  وك لَخْ نَ  وع رُتْ نَ  وك نْ م ـ فْ ي رُجك- 
وا جرْ نَ  و دفِح نَ عي و س نَ كيلَ اِ  و دجس نَ  و يلَّص نُ ك لَ  و دبع نَ اكي اَ مهللَّاَ
رحتَمكخْ نَ وابِذَشي عنَّ اِكذَ عابارِفَّكُالْ بِك قحِلْم«. 

 :اگر دعاي قنوت را بياد نداشته باشد پس اين دعا را بخواند
»رنا فِتِا اَنَبي الدنيا حنَسههِرَخِاَي الْ فِ وح نَسهنَقِ وذَا عارِ النَّاب«. 

 بعد از خواندن اين دعاء اهللا اكبر گفته به ركوع و سجود رفته و نشسـته التحيـات        
، اللهم اغفرلي را خوانده سالم دهد و نماز خـود           ...لهم بارك ، ال ... صلي م، الله ...

 .را به پايان رساند
 :روز جمعهنماز و بيان فضايل 
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روز جمعـه از همـه      : نـد ا  ه در بيان فضائل روز جمعـه فرمـود        )ص(حضرت رسول 
 شـد و در همـين       خلق )عليه السالم (روزها بهتر است، در همين روز حضرت آدم       

ع ودر همـين روز از بهشـت بيـرون رانـده شـد و وقـ      روز داخل بهشت گرديـد و      
 سـوره   9در فضـيلت نمـاز جمعـه در آيـه           . هـد بـود   اقيامت هم در همين روز خو     

 :الجمعه آمده است كه
ياَيها الَّذِينَ امنُوا اِذَا نُودِي لِلصلوهِ مِنْ يومِ الْجمعهِ فَاسعوا اِلَي ذِكْـرِ             

عيوا الْبذَر نَاهللاِ وولَمتَع اِنْ كُنْتُم رٌ لَّكُمخَي ذلِكُم . 
چون براي نماز روز جمعه ندا داده شد پس به سـوي ذكـر خداونـد                ! اي مؤمنان «

 .»دانيدبكنيد اين برايتان بهتر است اگر سعي كنيد و خريد و فروش را رها 
  فضيلت روز جمعه از ابوهريره رضـي اهللا عنـه          مقام در   حديث شريف و نيز در    

كسـي كـه روز جمعـه ماننـد غُسـل      «:  فرمودنـد  )ص(روايت است كه پيغمبرخـدا    
جنابت غُسل نموده، و سپس به طرف مسجد برود، مانند كسي اسـت كـه شـتري                 
خيرات كرده است، و كسي كه در ساعت دوم برود، مانند كسي است كه گاوي     

 ، و كسي كه در ساعت سوم برود، مانند كسي است كه قـوچ             استخيرات كرده   
داري را خيرات كرده است و كسي كه در ساعت چهارم برود، مانند كسـي                 شاخ

است كه مرغي را خيرات كرده است، و كسي كه در سـاعت پـنجم بـرود ماننـد                 
بـراي  (كـه امـام    مرغـي را خيـرات كـرده اسـت، و هنگـامي            كسي است كه تخـم    

و ) بندند  مياوراق نوشتن ثواب اعمال را      (، مالئكه   رود  به منبر مي  ) خطبهخواندن  
 )881: رواه البخاري. (»گردند مشغول شنيدن خطبه مي

روايت است كه ابوعبس رضي اهللا عنه در حالي كه بـه سـوي نمـاز جمعـه روان                    
هـايش در راه   كسي كـه قـدم  «:  شنيدم كه فرمودند  )ص(از پيغمبرخدا : بود، گفت 

رواه [ .»گردانـد   را بـر وي حـرام مـي       ) دوزخ(خدا غبارآلود شود، خداوند آتـش       
 ]907: البخاري
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: در باره ساعت اجابت دعا در روز جمعه، از ابو هريره رضي اهللا روايت است كه         
در روز جمعه ساعتي است «:  در روز جمعه خطبه داده و فرمودند)ص(پيغمبرخدا

كه اگر بنده مسلمان در آن ساعت نماز خوانده و چيزي را از خداونـد بخواهـد،                 
 )935: البخاريرواه . (»شود دعايش رد نمي

 :شروط وجوب نماز جمعه
 يعني در شهري كه بزرگترين مسجد آن گنجايش نمـازگزاران را          شهر بودن،  -1

كـه خوانـدن نمـاز     اين شرط فقط براي شهر بودن است و حال ايـن   . 1نداشته باشد 
 .2جمعه با سه نفر هم در مذهب حنفي صحيح است

 جـاي  1 است كه در داخل بند   هاي آن   داشتن سرباز خانه يكي ديگر از شرط       -2
 .گيرد مي
 .3گيرد  جاي مي1اين شرط هم در داخل بند . داشتن حاكم يا حاكم شرع -3
پس بر كسـي كـه در       . در شهر و قصبه و دهات بزرگ نماز جمعه جائز است           -4

كند، نماز جمعه واجب نيست ولـي اگـر بـه شـهر بيايـد و              قريه و قلعه زندگي مي    
 .برد  آن را مينماز جمعه بخواند ثواب

در فناء مصر و شهر اداء نماز جمعه صحيح است، فناء شهر موضعي است كـه         -5
براي مصالح و كارهاي آن شهر آماده شده است مانند ميدان اسب دواني، ميدان              

 ...تيراندازي، قبرستان و غيره 
 :4 جمعه بر چه اشخاصي واجب است نماز
 .ض نيستمقيم بودن، پس بر مسافر نماز جمعه فر -1
 . يعني بر مريض نماز جمعه فرض نيستيبرخوردار بودن از سالمت -2

                                                           
 ١\٢، 08ح ا��F�G $��a$ ١، ج ١<١ F�G$   ه�ا�$،- 1
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 .بودن، بر زن نماز جمعه فرض نيستمرد  -3
 .آزاد بودن، پس بر غالم و بنده نماز جمعه واجب نيست -4
  مـثالً بـاران تنـد يـا          نماز جمعه بر كسي كه عذري نداشته باشد واجب اسـت،           -5

... كند و يا ترس از حمله دشمن و         ريضي پرستاري مي  برف سنگين ببارد و يا از م      
 .باشد
 .بالغ بودن؛ يعني بر كسي كه به سن تكليف نرسيده نماز جمعه واجب نيست -6
 .عاقل بودن، يعني بر ديوانه نماز جمعه واجب نيست -7
 .مسلمان بودن؛ يعني بر كافر نماز جمعه واجب نيست -8
 . خود را اداء نمايد واجب نيستدار زنداني كه نتواند دين بر قرض -9

كسي كه بر وي نماز جمعه فرض گرديـده و داراي شـرايط فـوق               : 1 يادآوري
 آمده اسـت    حديث شريف در  . است ترك كردن نماز جمعه بر او جايز نيست        

ر  ه.»هِبِلْي قَلَ عهللَّ اَعبا، طَهاً بِنَا وه تَ اتٍرَّ م ثَالَ ثَ هعمجلْ اَ كرَ تَ نْم«: كه
كس جمعه را از روي سبك گرفتن و سهل انگاري سه بار ترك نمايد، خداوند               

البته بيماران و مسافران و زنان و كودكـان و پيرمردانـي كـه              . نهد  بر دلش مهر مي   
 مستثني هستند و جزو مكلفـين حسـاب      )رح(توانند راه بروند در نزد ابوحنيفه       نمي
 .1شوند نمي

 بر زن و بر مريض و بر بنـده و نابينـا واجـب          نماز جمعه بر مسافر و    : 2يادآوري  
شـود بـر آنهـا       نيست زيرا اگرچه بر مسافر و مريض و نابينا نماز جمعه واجب مـي             

آيد و همچنين بنده و زن معذور است زيرا بنده به جهت بنده بودن  حرج الزم مي
در خدمت ارباب و زن به جهت در خـدمت شـوهر بـودن معـذور اسـت و نمـاز                     

ا واجب نيست اما اگر آنها حاضر شـوند و نمـاز جمعـه را بـه همـراه                   جمعه بر آنه  
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مردم ادا نمايند چون حاضـر شـدند و نمـاز را ادا كردنـد صـحيح خواهـد بـود و                      
د برد اين به مانند آنست كه مسافر اگر به علت عذر مسافرت       نپاداش آن را خواه   

او صـحيح   ي    در ماه رمضان روزه نگيرد معـذور اسـت و اگـر روزه بگيـرد روزه               
 .1خواهد بود و پاداش آن را خواهد برد

 :ترتيب خواندن نماز جمعه
 .اگر كسي قبل از اذان اول وارد مسجد شود، دو ركعت نماز تحيه المسجد بخواند -1
 .بعد از اذان اول چهار ركعت نماز سنت جمعه بخواند -2
مقـام بقيـه    خطبه كه فـرض و قـائم    دو. خواند  بعد از اذان جمعه امام خطبه مي       -3
باشد از ايـن جهـت در طـول قرائـت خطبـه مثـل نمـاز سـكوت را              ماز فرض مي  ن

 .در وقت خطبه خواندن، نماز خواندن و صحبت كردن ممنوع است. رعايت كنند
 . ركعت نماز فرض جمعه به اقتداي امام با جماعت بخوانددوبعد از پايان خطبه  -4
 .واندسپس چهار ركعت سنت جمعه را به تنهايي بخ -5
  .بعد از آن چهار ركعت احتياط ظهر به جاي آورد -6
 .سپس دو ركعت نماز سنت هذاالوقت بخواند و نماز را به پايان برساند -7

 :اذان و اقامه
 بـراي   پنجگانـه و نمـاز جمعـه و   هـاي فـرض   باشد براي نماز اذان و اقامه سنت مي 

ن و اقامه در حقّ مسافر و       و اذا . 2نمازهاي ديگر زيرا همين بنقل متوابر ثابت است       
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 مكـروه پس اگرمسافر هـر دو را تـرك كنـد           .  فرض قضائي نيز سنّت است      نماز
 .1است
 .اي مردان سنت استاذان و اقامه بر -1
يـا نابـالغ و ديوانـه و مسـت و زن و     اذان دادن و اقامه گفتن در حالت جنب و        -2

 .2ها مكروه است نشسته اذان گفتن، همه اين فاسق و
 روز جمعه اگر در مسجدي غير از مسجد جامع براي اداي نماز ظهـر اذان                در -3

 .گفته شود، مكروه است
 .اگر مؤذن در بين اذان صحبت كرد مستحب است كه اذان اعاده شود -4
 شنوند بايد سكوت نمايند  كساني كه اذان را مي -5

 :3آنچه بر مؤذن مستحب است
 .ر باشدشخص متقي و پرهيزكابايد اذان دهنده  -1
 . به دستورات شريعت باشد و اوقات نماز را خوب بشناسدآگاه -2
 .با وضوء متوجه به طرف قبله اذان دهد -3
 .قرار دهدهاي خود   گوش داخل سوراخدررا  سبابهانگشتان اذان گفتن در موقع  -4
ي علـي  حـ  خود را به طرف راست و در صورتموقع گفتن حي علي الصلوه      -5

 .چپ بگرداندالفالح به طرف 
 :ترتيب اذان و اقامه

 .باراهللا اكبر چهار  -1
 .باراشهد ان ال اله اال اهللا دو  -2
 .باراشهد ان محمداً رسول اهللا دو  -3
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 .بارحي علي الصلوه دو  -4
 .بارحي علي الفالح دو  -5
 .باراهللا اكبر دو  -6
 .بارال اله اال اهللا يك  -7

الصاله خير من النـوم  : بار علي الفالح دو  در اذان صبح بعد از حي   :1يادآوري  
 .1گفته شود
 قـد قامـت الصـلوه گفتـه          دو بـار   ،امه بعد از حي علي الفالح      در اق  :2يادآوري  

 .2شود مي
 :خوانده شود بعد از اذان سنت است كه اين دعا :3يادآوري 

ـ لْ اَ اًدمح م آتِ هِمائِقَ الْ لوهِالص و هِامه التَّ وع الد هِ هذِ ب ر مهللَّاَ«   هِيلَوسِ
ـ د عي وذِ مقاماً محمودا الَّ  ثهع اب عه و يفِ الرَّ هيالِجه الع رالد و هيلَضِفَوالْ  هتُ
 ».ادِيعمِ الْفلِخْا تُ لَكنَّاِ

 :3اولويت در امامت
 )داناتر(شخص اعلم  -1
 )قاري تر(اقراء  -2
 پرهيزكارتر -3
 ايفه اصيل داشتن يعني طتر با اصل و نسب -4
  خوش لحن تر-5
 )كهنسال (تر مسن -6
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كـور، باديـه نشـين، ولـدالزناء، جاهـل، فاسـق و        بنـابراين امامـت اشـخاص غـالم،    
خواند مكـروه     و نيز كسي كه نماز را بسيار طوالني مي        ) مبتدع(نوآورنده در دين    

 .1است
 :فضيلت نماز جماعت

 بـا تـأني و وقـار         بايـد  اعـت  جم از، نمـ  بايد دانست كه عالوه بر اداي اركان نمـاز        
بيست و پنج برابـر و بـه روايتـي بيسـت و هفـت               زيرا نماز جماعت     گيرد   صورت

 و سـنّت موكـده      شود  به تنهايي در خانه خوانده مي     برابر ثواب نمازي را دارد كه       
 .2است

  : از ابــن عمــر رضــي اهللا عنــه روايــت اســت كــهحــديث شــريفچنانچــه در 
شود، بيسـت    نماز جماعت بر نمازي كه تنها خوانده مي    : فرمودند )ص(پيغمبرخدا

 )645: رواه البخاري. (و هفت درجه فضيلت دارد
پيغمبــر  از ابــوهريره رضــي اهللا عنــه روايــت اســت كــه حــديث شــريفدر و 

قسم بذاتيكه جـانم در دسـت اوسـت، تصـميم گرفتـه بـودم            «:  فرمودند )ص(خدا
ز آن امر نمـايم كـه بـراي نمـاز اذان        كه هيزمي را آماده سازند، بعد ا       دستور دهم 

، و خود به تعقيب     كردهداده شود، سپس شخصي را امر نمايم كه به مردم امامت            
هايشـان بسـوزانم، و       ها را با خانـه      رفته و آن  ) شوند  به نماز حاضر نمي   (مردمي كه   

كه در حاضـر شـدن بـه    (ها بفهمند  اگر اين: قسم بذاتي كه جانم در دست اوست     
. نددشـ   حتماً بـه نمـاز عشـاء حاضـر مـي             گوشت نصيبشان خواهد شد،    قطعه) نماز
 )644: رواه البخاري(
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كسـي  «:  روايت است كه فرمودند    )ص(و از ابوهريره رضي اهللا عنه از پيغمبرخدا       
 خداوند برايش در هـر رفـت و آمـد، منزلـي در      گردد، كه به مسجد رفته و بر مي   

 .»كند بهشت آماده مي
:  فرمودنـد  )ص(پيغمبرخـدا :  عنـه روايـت اسـت كـه گفـت          از ابوموسي رضي اهللا   

بيشترين ثواب در نماز، براي كساني اسـت كـه راهشـان دورتـر اسـت، و ثـواب           «
كشد تا با امام نماز بخواند، از ثواب كسي كه نماز را خوانـده   كسي كه انتظار مي 

 )651: رواه البخاري. (» بيشتر است خوابد، و مي
اما نمـازگزار   . شود  ماز گزار رد شود گناهكار مي      اگر كسي از جلو ن     :يادآوري

 و ضـخامت آن بـه       ارتفـاع دارد   1يـك گـز    بگـذارد، تواند در جلو خود ستره        مي
امـام  اگـر  . ي انگشتان دست بوده و در مقابل يكي از چشمان كاشته ميشود          اندازه

 .2كافي استان گستره بكارد براي اقتدا كنند
 :بيان نماز تراويح

ايـن نمـاز فقـط بـراي مـاه مبـارك رمضـان          .  اسـت  3ت مؤكـده  سن نماز تراويح 
 ركعت نماز دو ركعت نماز فرض و  چهاراختصاص دارد و موقع آن بعد از اداي

نماز تراويح جمعاً بيست ركعت است، و در هر دو ركعت بايد            . سنت عشاء است  
را بخوانـد و  ...  دعاي سبحان ذي الملـك بارسالم دهد و بعد از چهار ركعت سه     

 . چنان استآن
»سبي الْ  ذِ انَحكِلْم الْ  و لَمتِكو س ،ي الْ حان ذِ بزَّع الْ ه و ظَعوالهيبه  هِم

ـ  يحك الْ لم الْ حانَب س روتِبجالْ و و القدره و الكبرياءِ    ـ  ذِ الَّ   ومِاي الين
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ـ  وحب س وتمايلَ ـ ب ر وسد قُ ـ الئِم الْ ب ر ا و نَ ـ  وحِالـرُّ  و هِكَ  اهللا  الَّلـه اِ  ا اِ  لَ
 .»ارِ النَّنَ مِك بِوذَع نَ وهنَّجئلك الْس نَاهللا ورُفِغْتَسنَ

از ام المـؤمنين عايشـه رضـي اهللا عنهـا      حـديثي فضيلت نماز تراويح در  بيان  در  
هـا برخاسـته و در مسـجد نمـاز             در يكي از شب    )ص(روايت است كه پيغمبرخدا   

ه نماز خواندن شروع نمودند، عايشه رضـي     ها ب   خواندند، مردمي آمده و مانند آن     
 وفات يافتند و موضوع بـه    )ص(پيغمبرخدا: گويد  اهللا عنها در آخر اين روايت مي      

 )2012: رواه البخاري. (همين منوال بود
 در نماز تراويح يك مرتبه قرآن را ختم كردن سـنت اسـت، و آن        :1يادآوري  

 .دانگاري ترك كر را نبايد به جهت خستگي و يا سهل
 .خوانده شود بيست ركعت نماز تراويح  بعد از ادايتر نماز و:2يادآوري 

 :1)عيد فطر و عيد قربان(بيان نماز عيدين 
هاي نماز  باشد و شرط نماز عيدين بر كسي كه نماز جمعه واجب است واجب مي 

 مستحب است كـه    در روز عيد فطر چند چيز      .جمعه براي عيدين نيز صادق است     
هاي فاخر بپوشند    عطرآگين شوند و لباس    واك زنند، غُسل كنند،   در روز عيد مس   

امـا در  و نيز مستحب است كه در روز عيد فطر قبل از نماز عيـد چيـزي بخورنـد            
ي خـود را قبـل از نمـاز عيـد            نيـز صـدقه فطـره      و. اسـت  عيد قربان بر خالف اين    

ير آهسته و در  تكب ،در راه عيد فطر   . دباش  مي از طلوع تا زوال      بپردازند و وقت آن   
بلنـد   آفتـاب    كـه   وقتـي و وقت نماز عيدين از      . شود مي قربان تكبير بلند گفته      عيد

فطر تا روز دوم  ذر شرعي خواندن نماز عيدعب به سبو . است وقت زوال    شود تا 
 .تا روز سوم جايز است) قربان(و عيد اضحي 

 :2طريقه اداي نماز عيدين
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خـوانم دو   مـي : اي نيـت كـردن چنـين بگويـد    بر. ..انمازگزار بعد از گفتن اعوذ با  
ركعت نماز عيد فطر واجب را با تمام تكبيرهايش به امام حاضر اقتدا كرده سپس 

به نرمه گوش برساند و انگشتان ابهام خود را ها را بلند كند و     اهللا اكبر گفته دست   
ه بـا امـام تكبيـر    بخواند و بعد سه مرتب ... مهللَّ اَ كانَحبها را ببندد و س      سپس دست 

ها را ببندد و امام سوره مباركه  ها را بلند كند و بعد دست گفته در هر تكبير دست 
 و آياتي چند از قرآن مجيد را تالوت كند؛ سـپس اهللا اكبـر گفتـه    ) الحمد(فاتحه  
امـا در ركعـت دوم بعـد از خوانـدن           .  و سجود را طبق معمول انجـام دهـد         ركوع

 چند از قرآن مجيد توسـط امـام قبـل از ايـن كـه بـه                  سوره مباركه فاتحه و آياتي    
هـا را بلنـد نمايـد و بعـد از        تكبير بگويد و در هر تكبير دست       بارركوع برود، سه    
ها را نبندد؛ بلكه به پهلـو بيانـدازد و بـا گفـتن تكبيـر چهـارم بـه           تكبير سوم دست  

نماز عيد سجود و بقيه كارها طبق معمول صورت گيرد و بعد از اداء . ركوع برود
طريـق خوانـدن نمـاز    . امام بر منبر ايستاده دو خطبه بخواند مثل خطبه نماز جمعـه         

 .نيز مثل عيد فطر است) قربان(حي عيد اض
 توسط امام مردم به آن با سكوت و توجـه و  خطبه  در هنگام خواندن   :يادآوري

، ذكر، تالوت قرآن و هر      دهند، در ميان خطبه صحبت و گفتگو      خاموشي گوش   
 .ها ممنوع است از اينيك 

 :تكبيرات تشريق
 اداء باشود و  تكبير تشريق بعد از اداء نماز فرض صبح روز نهم ذيحجه شروع مي

گفتن تكبير تشريق بر هر نمازگزار چه زن      . پايان مي يابد  نماز عصر روز سيزدهم     
ا واجب است البته زنـان تكبيـر ر  به جماعت نماز بخوانند يا به تنهايي       باشد يا مرد    

: و كلمات تشريق عبـارت اسـت  . آهسته بگويند و متصل به نماز فرض گفته شود      
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ايــن تكبيــر از » 1 اهللا واهللا اكبــر اهللا اكبــر و هللا الحمــداهللا اكبــر اهللا اكبــر ال الــه اال«
چـون حضـرت ابـراهيم خواسـت     .  اسـت  بـاقي مانـده   حضرت ابـراهيم خليـل اهللا       

جـا    ش قربـاني فرسـتاد و در آن       اسماعيل را ذبح كند، خداوند متعال عـوض پسـر         
حضرت جبرئيل ترسيد كه مبادا تا رسيدن او ابراهيم پسرش اسماعيل را فدا كنـد            

:  وقتي او را ديد فرمـود      )عليه السالم (اهللا اكبر اهللا اكبر و حضرت ابراهيم      : و گفت 
و آن هنگام كه حضرت اسماعيل به فدا كردن خود آگاه »  اهللا واهللا اكبرال اله اال  «

 .»اهللا اكبر و هللا الحمد«: فتشد گ
تكبير را بايد  اگر امام تكبير گفتن را فراموش كرد، اقتدا كنندگان     :1يادآوري  

 .2بگويند
 .3 بعد از تمام شدن نماز عيد نيز گفتن تكبير واجب است:2يادآوري 
 ايام تشريق؛ روزهـاي يـازدهم و دوازدهـم و تـا غـروب سـيزدهم                 :3يادآوري  

 .شود با تكبير تشريق اشتباه نبايد ذيحجه را گويند كه
روزهاي دهم و يـازدهم و دوازدهـم ذيحجـه را گوينـد             :  ايام نحر  :4يادآوري  

 .يابد  در آن سه روز جايز، و تا غروب دوازدهم ادامه مينيعني قرباني كرد
 :نمازهاي سنت و يا نفل

هـي  طريقه خواندن نماز سنت و يا نفل به مانند خواندن نمازهاي فـرض اسـت منت            
و . نيت كننده بايد ذكر كند كه نماز سنت است يا نفل دو ركعتي يا چهار ركعتي

ها بعد از سوره مباركه فاتحـه،    در تمام ركعتبايست  ميدر نمازهاي سنت و نفل   
 .سوره و يا آياتي چند از قرآن مجيد را بخواند

 :ان نماز مريضيب
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تـا زمـاني كـه      . د ترك كـرد   همانطوري كه قبالً گفتيم در هيچ حالتي نماز را نباي         
قدرت ايستاده خواندن را دارد ايستاده و گرنه نشسته و اگر قدرت نشستن را هـم             
نداشته باشد به پهلو خوابيـده يـا بـا اشـاره سـر نمـاز را اداء نمايـد و اگـر مـريض           

تواند با اشاره به چشم و ابرو نماز بخواند بلكـه نمـاز           نمي تواند اشاره سر كند     نمي
ه و پس از بدست آوردن سالمتي نمازهاي فوت شده خـود را قضـا   را ترك كرد  

  1.نمايد
اگر شخصي بيهوش باشد و آن بيهوشي به مدت پنج وقت نماز و يا كمتـر از                  -1

آن باشد و به هوش نيايد پس قضاي آن مقدار نماز بـه وي الزم اسـت و اگـر از                      
 .2پنج وقت زياده باشد قضا بر وي الزم نيست

ر موقع شروع نماز سالم باشد و در ميان نماز مـريض شـد، بـه                 اگر شخصي د    -2
هر طوري كه قدرت داشت نماز را تمام كند؛ ولي اگر شـخص مـريض نمـاز را                  

 .3خواند و در وسط نماز سالم شد، بقيه اعمال نماز را ايستاده اداء كند نشسته مي
اگر پزشك مريض را از نشستن و ايسـتادن برحـذر داشـت آن شـخص دراز                  -3

چيـزي از   نبايـد   پيشاني مريض    اما بايد دانست به   . نماز بخواند سر  كشيده با اشاره    
رند تا بر آن سجده كند و اين عمـل مكـروه تحريمـه اسـت و                 ياوباال ب  قبيل بالش 

تـوان بـر پشـت مـريض اگـر            شود؛ مـي    اگر بر روي زمين نهاده باشند مكروه نمي       
 .4به قبله شودنشستن بر او دشوار است، چيزي بگذارند تا رويش 

مرض ديگري مبتالء گشـته كـه اسـتعمال آب          به  فلج و يا     اگر كسي : يادآوري
 كند و تيمم كرده و نمـاز خـود          ءآور است، با پارچه يا كلوخ استنجا        برايش زيان 
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و را تيمم دهد و ، ديگري انداشته باشدي تيمم كردن را هم يرا بخواند و اگر توانا
 .نماز بخواند

 :احكام سجده سهو
 يا در نماز عملي يا      اگر نمازگزاري همه واجبات نماز يا يكي را سهواً ترك كرد          

گـردد و بـه وسـيله          سجده سهو واجب مي    قولي را زياده يا كم كرد در آخر نماز        
 به جاي نيـاورد، بايـد نمـاز را مجـدداً            آن را شود و اگر      اين سجده نماز كامل مي    

 .1بخواند
 :2گردد ميجاهايي كه در نماز سجده سهو واجب 

قبل از قرائت حمـد و      : اگر نمازگزار بر ركني از نماز، ركني را تقديم كند، مثال          
سوره به ركوع برود و يا ركني را به تاخير بيندازد، مثال ركعت سوم را به تـاخير                  

اللهم صل علي محمد را     ... بيندازد يعني زماني كه در قعده نشسته بعد از التحيات         
تكرار نمايد مثـال دو بـار بـه ركـوع بـرود، يـا واجبـي را                  اضافه كند، يا ركني را      

عوض و بدل كند مثال در جايي كه بايد جهر خواند خفيه بخواند، يا يك واجب 
را نخوانـده بلنـد شـود و يـا اگـر           ... را فراموش كرده ترك نمايـد مثـال التحيـات         

نده ركـوع   را نخوا ... اللهم اياك نعبد  ... اللهم انا نستعينك  «نمازگزار دعاي قنوت    
گردد و اگر پس از ركوع متوجه شـده و بلنـد شـود و                 كند، سجده سهو الزم مي    

گـردد، و يـا       دعاي قنوت را خوانده، دوباره ركوع كند، سجده سهو واجـب مـي            
اگر يكي پنج ركعت خواند يعني يك ركعت اضافه خواند، يك ركعـت ديگـر               

 .اضافه كند و سپس سجده سهو كند
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 اول ننشسته و براي اداي ركعت سوم قيـام كنـد سـجده              ي  اگر نمازگزار در قعده   
اما اگر هنگام بلنـد شـدن خطـاي خـود را بـه يـاد آورد و                  . گردد  سهو واجب مي  

بايد بنشيند و بقيه نمـاز      ) قعود(تر باشد   وضعيت نمازگزار به حالت نشستن نزديك     
د تـر باشـد، بلنـ       نزديـك ) بلنـد شـدن   (را بدون سجده سهو اداء كند و اگر به قيام           

بـه سـبب سـهو امـام بـر مقتـدي            . شود، و در پايان نماز سجده سهو به جاي آورد         
گردد و اما اگر امام سجده سهو نكند مقتـدي نيـز سـجده سـهو           سجده واجب مي  

ولي اگر مقتدي سهو كند به جهـت آن بـر           . آيد  نكند چون مخالف امام پيش مي     
 1.گردد امام سجده سهو الزم نمي

 : سهو ي اداي سجده طريقه
گردد و بايد سجده سـهو بجـاي          در هر يك از موارد فوق سجده سهو واجب مي         

شود و امام سهو كرد در  اگر نماز جماعت اداء مي: آورند و طريق آن چنين است
تنها بـه يـك دوش خـود سـالم داده دوبـار             ... آخر نماز، بعد از خواندن التحيات     

را ... اللهـم اغفرلـي  ... كاللهـم بـار   ... اللهـم صـل   ... سجده نمايد و بعـد التحيـات      
بخواند و سالم دهد و نماز را تمام كند؛ ولي اگر نمازگزار منفرد باشد سالم داده         

 اللهـم ... سپس به سجده رفته و پس از اداي دو سـجده دوبـاره نشسـته، التحيـات                 
 سـالم داده نمـاز خـود را تمـام           ورا خوانده   ... اللهم اغفرلي ... اللهم بارك ... صلّ
 .2كند

 اسـت كـه اگـر       چهـارده آيـت   بايد بدانيم كه در قرآن مجيد        :)1(رييادآو
 سجدهنمازگزار آن آيت را بخواند بالفور به سجده برود و سجده كند و آن را                

ها   و طريقه آن چنين است كه اهللا اكبر گفته بدون اينكه دست           . گويند   مي تالوت
 بگويد و بعـد اهللا    بار سبحان ربي االعلي    3را بلند كند به سجده برود و در سجده          
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سجده تالوت هم بر خواننـده      .  بلند شود و دوباره بقيه نماز را اداء كند          گفته اكبر
 .1و هم بر شنونده واجب است

 .نيت كردن سجده تالوت ضروري است :)2(يادآوري
 .رود گزار فقط يك بار به سجده مي  در سجده تالوت، نماز):3(يادآوري 

 :2بيان نمازهاي قضائي
 آن را    بايد  ياد آورد   به  كسي قضاء شد يعني نمازش فوت شد، هر وقت         زنمااگر  

و هـر كـه از وي نمـازي بـه سـبب خـواب يـا بـه سـبب                    قضاء نمايد   پيش از نماز    
فراموشي فوت شود پس بايد كه آن نماز را هر گاه كه بيـاد آورد بجـاي آورد و        

ت به سبب تقدم نماز قضا بر اداي نماز واجب است كه خوف فوت شدن نماز وق      
تنگي وقت نباشد و اگر با وجود تنگي وقت نماز فوت شده را بر نماز وقت مقدم 

و نيـز زيـادي     . دارد جايز است چونكه شرايط جايز بودن در آن يافته شده اسـت            
هاي فوت شده سبب سقوط ترتيـب خواهـد بـود در ايـن صـورت نمازهـاي              نماز

نمازهـاي چنـد روز را   .  باشـد قضايي چه قبل از نماز وقت و چه بعد از نماز وقت     
تواند در يك وقت بخواند؛ البته با يك اذان و بـراي هـر نمـاز قضـا يـك                      هم مي 
البتـه اگـر نمـاز      . ا دارد؛ ولي نمازهاي سنت قضا ندارد      ضصلوه وتر ق  .  بگويد اقامه

خواهد پيش از زوال همان روز قضا بياورد فرض و سنت هر      بامداد قضا شد و مي    
 . فقط فرض را قضا بياورد3و بعد از زوالدو را قضا بياورد 
 :بيان نماز مسافر
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اي بخواهد سفر كنـد و سـفر او تقريبـاً كمتـر از      مسافر در حال حاضر با هر وسيله   
 و بايد نمازهاي چهـار  1شود  كيلومتر نباشد در اين صورت مسافر محسوب مي     78

 دو  ،ه را بـه صـورت قصـر و كوتـا          ، يعني نماز ظهر و عصر و عشـاء        ركعتي فرض 
دليـل قصـر    . و نيت آن، نماز سفر يا نماز قصر هذاالوقت است         . ركعتي اداء نمايد  

 سـوره  101چنانچه در آيه . 2شدن نماز به كتاب و سنت و اجماع ثابت شده است 
 :النساء آمده كه

»رَا ضَ ذَ اِ وتُباَي الْ  فِ ملَ فَ ضِريس لَ عكُيم نَ جقْ تَ نْ اَ احـ  وا مِ رُص لوه ن الص
 .»يناًبِاً مودوا ع كانُنَيرِكفِ الْنَّوا؛ اِرُفَ كَنَيذِ الَّمكُنَتِفْ ينْ اَمتُفْ خِنْاِ

 بر شما گناهي نيست كه نماز را كوتاه كنيـد   و چون در زمين رهسپار سفر شديد،  
افكنند چون كـه كـافران بـراي شـما            ترسيد كه كافران شما را در بالء مي         اگر مي 

 .شكارندپيوسته دشمني آ
اين آيه داللت بر كوتاه خواندن نماز در حالت ترس از كافران جائز دانسته؛ ولي          

 كوتاه خواندن نمـاز در حالـت امـن و قـرار بـدون تـرس از         ،از احاديث و اجماع   
كند كه بـراي      يعلي بن اميه روايت مي    . كافران نيز جائز بودن آن ثابت شده است       

خـوانيم؟     اين حال ما نماز را كوتاه مـي        چرا در : حضرت عمر رضي اهللا عنه گفتم     
صـدقه  :  پرسيدم فرمودند  )ص(از پيغمبرخدا : حضرت عمر رضي اهللا عنه فرمودند     

صـدقه  «. است كه خداوند بر شما تصدق نموده است، صـدقه وي را قبـول كنيـد               
 .»تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم
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 حالت تـرس از كـافران و چـه در    پس همه امت اسالمي به اجماع و اتفاق چه در 
بـدون  . حالت امن و قرار نماز در مسافرت به صورت قصر و كوتاه خوانـده شـود   

هـاي   شك در آن رحمت الهي بر بندگانش است كه در سفر به مشقت و زحمت        
 .شوند گوناگون روبرو مي
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 :شود  مقيم حساب ميدر چه موقعمسافر 
يـد نمـاز خـود را در آنجـا كامـل            شـود و با      مقيم حساب مـي    چند چيز مسافر با   
 :بخواند

در جايي مقـيم باشـد و سـفر كنـد بعـد از       بخواهد   روز   15اگر مسافر به قصد      -1
 .1شود و بايد نماز را كامل اداء كند رسيدن به مقصد مقيم حساب مي

و اگر يك . تواند مقيم به حساب آيد مرد يا زن بر يكديگر به صورت تابع مي -2
هاي مختلف داشته باشد و زنان او در آن شهرها مقيم باشـند  مرد چند زن در شهر    

 .2شود ي اين شهرها براي شوهر وطن اصلي حساب مي همه
 .3شوند هاي خود مقيم حساب مي ها و سربازخانه سربازان در پادگان -3
 كيلومتر از خانه بيـرون شـود        78مسافر اگر به قصد مسافت سفر يعني بيش از           -4

 .4شود لومتر برگردد مقيم حساب مي كي50ولي مثالً از 
 .5يدآ يصلي خود داخل شود مقيم به حساب مهرگاه به وطن ا -5

 :بيان احكام سه گانه وطن
 : 6 قسم استسهمسئله وطن 

  وطن اصلي-1
   وطن اقامت-2
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  وطن سكني-3
جا بوده و هسـت و         آنست كه انسان با اهل و عيال خود در آن          :وطن اصلي  -1

بايد توجه داشت كه وطن اصلي به واسطه سفر باطـل   . كند   مي در همانجا زندگي  
شود؛ يعني اگر كسي در تمام طول زندگي در مسافرت باشد و بـراي مـدت                  نمي

كوتاهي داخل وطن اصلي خود شود، بايد به جهت رسيدن به وطـن اصـلي نمـاز      
پس در وطن اصلي در هر حال بايد نماز كامـل اداء شـود؛      . خود را كامل بخواند   

ما اگر آن شخص به قصد كوچ با عيال و فرزنـد خـود از وطـن اصـلي بريـده و                      ا
جا بگذراند، اين وطنـي كـه بـه آن كـوچ كـرده                بخواهد بقيه عمر خود را در آن      

يعنـي وطـن اصـلي تنهـا بـه وطـن اصـلي باطـل         . آيد  وطن اصلي او به حساب مي     
 .1شود مي
 پـانزده روز يـا       عبارت از محلي است كه مسـافر نيـت اقامـت           :اقامتوطن   -2

 به شرطي كه آن محل عادتاً جاي زندگي و           جا قصد و اراده كند،      بيشتر را در آن   
جا مقـيم اسـت، نمـاز را     اقامت باشد و حكم وطن اقامت اين است مادامي كه آن 

جـا بيـرون رفـت،       كامل بخواند و همين كه براي طي كـردن مسـافت سـفر از آن              
 كيلـومتر محاسـبه     78سافرانه بخواند و ديگـر      شود و نماز را بايد م       مسافر گفته مي  

 روز 15نخواهد شد و اگر مجدداً به وطن اقامت برگردد، بايـد نيـت مقـيم شـدن       
داشته باشد تا نماز خود را كامل بخواند در غير اين صورت بايد به صورت مسافر 

 .نماز خود را قصر بخواند
 15قامت كمتـر از      عبارت از محلي است كه مسافر اراده و قصد ا          :وطن سكني 

روز بنمايد مثالً اگر شخصي به قصد اقامت ده روز را در يك شهر بنمايد و بعـد                  
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از سپري شدن شش روز مجدداً قصد توقف ده روز ديگر را بنمايد ايـن شـخص        
 .مسافر است
 براي مسافر امام    متواند براي مقيم و ه       كسي كه مقيم است هم مي      :1يادآوري  

ي كـه بـه امـام مقـيم اقتـدا كـرده نمـازش را كامـل           باشد در اين صـورت مسـافر      
 مسـافر   ه مـن  خواند اما اگر مسافر امام باشد پيش از شروع نماز اطالع دهد كـ               مي

هستم و شما بقيه نماز را خود بخوانيد در ايـن صـورت اقتـدا كننـدگان مقـيم دو                 
 .1ركعت آخر را خود بخوانند

 باشـد، بعـد از اينكـه مقـيم      اگر نماز مسافر در هنگام سفر قضا شده    :2يادآوري
حالت شد نماز قضاي سفر خود را به صورت قصر بخواند و قضا كند؛ اما اگر در              

 .2جاي آورد مقيم نمازش قضا شده باشد، بايد قضاي چهار ركعت را كامل به
ــادآوري  ــدان    :3ي ــا، گــاراژ، مي ــثالً ايســتگاه قطــار، هواپيم ــار شــهر، م  در كن

هـا مقـيم حسـاب     ه مجرد داخل شدن بـه ايـن محـل        باشد مسافر ب  ... دواني و     اسب
هـا كـه    و يا اين كه كسي قصد رفتن به سفر را داشته اگـر از ايـن مكـان                 . شود  مي

شود به شرط     گفتيم بيرون روند، به مجرد بيرون شدن از اين جاها مسافر گفته مي            
و اگر اين مسافر به شهري      . كه مسافر مسافت سفر را در قصد خود داشته باشد           آن

ايـم داخـل شـود، مقـيم حسـاب            هايي كه گفته    كه سفر كرده به مانند همان مكان      
 . روز اقامت را داشته باشد15شود به شرطي كه قصد  مي

وقتـي كـه   جا همان نماز پنجگانه است         منظور از نماز خوف در اين      :نماز خوف 
ميان لشكر مسلمانان و كافران جنگ درگيرد و از جانـب كـافران خـوف شـديد                 

 از عبداهللا بن    حديث شريف  چنانچه در    .3كند  امام مردمان را دو گروه مي     باشد  
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 در يكي از غـزوات      )ص(با پيغمبرخدا : عمر رضي اهللا عنه روايت است كه گفت       
آرايـي   هـا صـف   اطراف نجد شركت كرده بودم، با دشمن روبرو و در مقابـل آن         

 بـا ايشـان بـه     برخاسته و براي ما نماز خواندنـد گروهـي         )ص(نموديم، پيغمبرخدا 
 بـا كسـاني   )ص(نماز ايستاده و گروهي در مقابل دشمن قرار گرفتند، پيغمبرخـدا        

هايي كـه   خواندند، ركوع نموده و دو باره سجده نمودند، آن كه با ايشان نماز مي 
خوانده بودند برگشته و به جاي گروهي كه نماز خوانـده بودنـد ايسـتادند،               ننماز  

 با آنها يك ركعت نماز را بـا دو سـجده اداء   )ص(ا و پيغمبرخده آمد]گروه اول [ 
نمودند و سالم دادند، بعد از آن هر كدام از آن دو گروه برخاسته به تنهايي يك         

 )942: رواه البخاري(ركعت را با يك ركوع و دو سجده اداء نمودند 
 :شكنند چيزهايي كه نماز را مي

 هـاي گفـت يـا بلنـد گريـه      آه يا اوف يا اف يا     سخن گفت و يا     اگر بين نماز     -1
شود؛ اما اگر گريه از ياد بهشت يـا تـرس از دوزخ باشـد،                 كرد، نمازش باطل مي   

 .1شود نمازش فاسد نمي
و اگر كسي به قصد يا سهو در ميان نماز صحبت كرد، نمـازش فاسـد اسـت؛                  -2

» يرحمك اهللا «دهد و كسي جواب عطسه را بگويد         در بين نماز عطسه      اگر كسي 
 . جواب عطسه به منزله كالم انسان استونگردد چ  فاسد ميپس نماز او
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اگر در بين نماز خبر خوش شنيد و گفت الحمـدهللا يـا خبـر نـاخوش شـنيد و                     -3
«  و نيز در نماز در جواب كسـي        شود  ا اليه راجعون، نماز فاسد مي     گفت انا هللا و ان    
 كالم انسان اسـت در  چون اين به منزله. شود بگويد نماز او فاسد مي  » ال اله اال اهللا   
 .1)رح(نزد ابوحنيفه

 :بيان نماز تهجد
كسي كه در شب از خواب برخاسته، شروع بـه نمـاز خوانـدن كنـد، آن را نمـاز                    

تـرين و از   نماز تهجد در ميان نمازهاي نافله بهترين و با فضـيلت  . گويند  تهجد مي 
 هميشـه بـه آن نمـاز مواظبــت    )ص(حضـرت رسـول  . اسـت نظـر ثـواب بيشـترين    

و كمتـرين   . وقت آن از نصف شب شروع و تا طلوع صبح صادق اسـت            . كرد  مي
تعداد آن دو ركعت است و بهترين آن با صلوه وتر كه بعد از نماز تهجد خوانده            

 : سوره اسراء آمده79در آيه .  ركعت است11شود  مي
»اللَّ نَ مِ و تَ فَ لِيـ ه جـ  د ـ افِ نَ هِ بِ ـ  هلَ ـ  ع ك لَّ نْي اَ س ي بـ ع ـ  ر كثَ بك قامـاً   م
محوداًم«. 
اي مخصـوص     و پاسي از شب را زنده بدار كه اين نمـاز شـب نافلـه              «!]اي پيغمبر [

 .»توست، باشد كه پروردگارت تو را به مقامي محمود برساند
بعد از نمازهاي :  پرسيدند)ص( آمده است كه از رسول خدا   حديث شريف در  

نمـاز شـب بـراي رسـول        . »بنمـاز شـ   «: فرض كدام نماز افضل اسـت؟ فرمودنـد       
 . فرض بود و براي امتش نافله است)ص(خدا

 :فضيلت قيام شب

                                                           
 در %ـtد ا�����1ـ$ و در %ـtد          -١ ج   G١٢٠ـ�F$،   :  ه�ا�$ - 1

��%~ـ$ &ن   8ـ�د     u*0# ر�c3� اZ و ا���1/� ر�$ اm �/�* Zـ�         
 0h;i١٩ ا���C . $F�G $��a�ي �Qاي �K�� ا/2



 در بيان نماز: دوممبحث 
 

  »69صفحه « 

از علي بن ابـي طالـب رضـي اهللا عنـه            : حديث شريف در فضيلت قيام شب در      
 دختـر   )س ( آمـده و مـن و فاطمـه        )ص(شبي پيغمبرخـدا  : روايت است كه گفت   

: ؟ گفـتم  »خوانيد  ميشما دو نفر نماز ن    «:  را بيدار كرده و فرمودند     )ص(پيغمبرخدا
جان ما در دست خداست، اگر بخواهد كه ما را بيدار سـازد، بيـدار               ! يا رسول اهللا  

سازد، چون اين سخن را گفتـيم برگشـته و بـه مـن چيـزي نگفتنـد، و هنگـام                       مي
: گفتنـد  زدند، شنيدم كه مي     به ران خود مي   ) دست خود را  (برگشتن در حالي كه     

 )1127: رواه البخاري(. »گر است انسان بسيار مجادله«
 شـب   )ص(پيغمبرخـدا : از مغيره بن شعبه رضي اهللا عنه روايـت اسـت كـه گفـت              

شـد    كرد، چـون برايشـان گفتـه مـي          خواندند كه پاهايشان ورم مي      آنقدر نماز مي  
» آيـا بنـده شـكرگزاري نباشـم؟       «: فرمودنـد   مـي ) سبب اين همه عبادت چيست؟    (
 )1130: رواه البخاري(

 :نماز استخاره
يعني در كار خود طلب خير كردن، و آن چنان است كـه دو ركعـت                : تخارهاس

نماز استخاره طبق نمازهاي نفلي نيت كرده، بخواند و سپس از خداي تعالي براي 
و دعاي . آسان گردانيدن كارها دعاء كند كه خداي تعالي رحيم و كارساز است         

 :استخاره اين است
ـ  بِ كردِقْتَ أس  و كمِلْعِ بِ كيرُخْتَي اس نّ اِ مهللَّاَ ـ  اَ ك و تِردقُ لُئَسمـن  ِ ك
ـ ع تَ  و ردِقْ ال اَ   و ردِقْ تَ كنَّاِ فَ ظيمِع الْ كلِضْفَ ـ ع ال اَ   و ملَ ـ  اَ  و ملَ ـ  ع تنْ  املَّ
ي اشِع م ي و ينِي دِ ي فِ لِرٌي خَ رَماَا الْ ذَ ه نْ اِ ملَع تَ تنْ كُ نْ اِ مهللَّ، اَ وبِيغُالْ
واقِ عاَي فَه امرِبرِصفهنِّ عاَي و نِفْرِصنْي عهدِقْ اَ وخَي الْلِررَيح ن اَ كَثَي
 .هِي بِنِضِ ارمثُ

 ):ترس(نماز خوف 
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هنگام ابتالء و مصيبت عمومي يا در حال شدت امراض مسري و بـائي ايـن نمـاز            
رك و تعالي او و طريقه آن مثل نمازهاي نافله است تا خداي تبا         . شود  خوانده مي 

 ها و شدائد  برهاند و او را در پناه خود بگيرد، پس در               را نصرت دهد و از سختي     
تر از نماز نيست؛ چونكـه انسـان بـه وسـيله               آن ترس هيچ پناهگاهي سودمند     ميان

خـداي   پـس    مانـد    مي نز بال و مصيبت در اما     شود و ا    نماز به خداوند نزديكتر مي    
 .از سختي نجات دهدتعالي را دعاء كند تا او را 

 ):كردنآب طلب (نماز استسقاء 
و آن نماز استسقاء نيز بنا به قول اتفاق به كتاب و سنت و اجماع ثابت شده اسـت        

 :فرمايد خداوند جل جالله در قرآن مجيد مي 1.در شرع به معني طلب باران است
 2»اراًرد مِمكُيلَ عءĤِم السلرسِاراً يفَّ غَانَ كَهنَّ اِمكُبوا ررُفِغْتَ استلْقُفَ«

پروردگار خود را طلب آمرزش كنيد، البتـه او بسـيار آمرزنـده           ! و بگو اي پيغمبر   
 و  )ص(رسول اكرم : و نيز در روايات آمده كه     . فرستد  است بر شما باران زياد مي     

و وقت نماز استسـقاء آن      . كردند   طلب باران مي   )مرضي اهللا عنه  (خلفاي راشدين 
 از  حـديث شـريف   در  . ست كه خواندن نماز نفل در آن جـايز اسـت          موقعي ا 

 بـه طلـب     )ص(پيغمبرخـدا : عبداهللا بن زيد رضي اهللا عنه روايت است كـه گفـت           
. باران برآمده و رداي خـود را زيـر و رو كردنـد و دو ركعـت نمـاز اداء نمودنـد        

 )1005: رواه البخاري(
:  كـرده و گفتنـد     هـاي خـود را بـاال         دسـت  )ص( پيغمبرخـدا  :گويـد   راوي مي 

! هـاي مـا، خـدايا       هاي ما بباران، نه بر بـاالي خانـه          باران را به اطراف خانه    ! خدايا«
و نيـز از    . »زارهـا ببـاران      در دامن صـحرا، و در جنگـل         ها،  ها و پشته    باران را بر تپه   

 در هـيچ  )ص(پيغمبرخـدا : بن مالك رضي اهللا عنه روايـت اسـت كـه گفـت              انس

                                                           
 ١، ج ٨<F�G١$ :  ه�ا�$- 1
 ١١، ١٠ /�ر� %�ح، &�$ - 2
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كردنـد، و در استسـقاء تـا          هاي خـود را بـاال نمـي         اء دست دعايي به جز در استسق    
. شـد   شان معلـوم مـي      كردند كه سفيدي زير بغل      هاي خود را بلند مي      حدي دست 

 )1031: رواه البخاري(
 :نماز كسوف
 آن هنگام كـه خورشـيد گرفتگـي         شود   نيز مانند نماز نفل اداء مي      1نماز كسوف 
عـت يـا بيشـتر هـم بخواننـد       دو ركعت اسـت، اگـر چهـار رك        و آن    2عارض شود 

بـا  . 3گردد  مي  اداءجمعهبه امامت امام   و خطبه   اشكالي ندارد و بدون اذان و اقامه        
اين خصوصـيت كـه در ركعـت اول سـوره را بايـد طـوالني انتخـاب كـرد و در                   

تر و به صورت خفيه خوانده شود و سنت آن اسـت كـه تـا       مكعت دوم از آن ك    ر
 .4اء ادامه يابدوقت روشن شدن آفتاب نماز و دع

براستي آفتاب   «: آمده حديث شريف در  نماز كسوف نيز سنت مؤكده است و        
ها به واسطه مردن و يـا   هاي خداي جل جالله است اين و مهتاب دو نشانه از نشانه  

شوند، پس هر گاه شما اين را ديديد، نماز بخوانيـد         زنده شدن كسي تاريك نمي    
 . شودها دور  نمائيد تا تاريكي آنو دعاء
 نـزد    : از ابـي بكـر رضـي اهللا عنـه روايـت اسـت كـه گفـت                  حديث شريف در  

 برخاسـته و در حـالي       )ص( بوديم كه آفتاب گرفت، پيغمبرخـدا      )ص(پيغمبرخدا
كشيدند، به مسجد داخل گرديدند، ما هم به مسـجد            كه رداي خود را با خود مي      

كـه  ) الني نمودنـد  و نماز را آنقدر طو    (داخل شديم، با ما دو ركعت نماز خوانده         
گرفتگي آفتاب و مهتـاب     «: گرفتگي آفتاب بر طرف گرديد، بعد از آن فرمودند        

 چـون گرفتگـي آفتـاب و مهتـاب را مشـاهده             ؟سبب مـردن كـدام كسـي نيسـت        
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رواه  [.»كنيد گردند، نماز خوانده و دعاء نموديد، تا هنگاميكه به حال عادي بر مي    
 ] 1040: البخاري

ــن عمــر رضــ  ــداهللا ب ــت اســت كــه گفــت از عب ــه رواي ــان : ي اهللا عن چــون در زم
. شـود  نماز جماعت بپـا مـي  :  آفتاب گرفت، به مردم ندا دادند كه  )ص(پيغمبرخدا

 )1045: رواه البخاري(
پس از خواندن نماز كسوف    .  ثابت شده است   و خواندن نماز كسوف به جماعت     

 .بايد دعاء كرد
 :نماز خسوف

؛ با اين تفاوت كه خواندن نماز خسوف        نماز خسوف نيز مانند نماز كسوف است      
مســتحب اســت و جماعــت در آن مشــروع نشــده اســت و در مســجد جــامع اداء 

ها بطور انفـرادي بخواننـد و آن دو ركعـت نمـاز               شود؛ بلكه در منازل و خانه       نمي
 .1است و پس از خواندن نماز دعاء كنند

 :بيان نماز تسبيح
.  گنـاه گـردد    دها را چيزي كه كفارت      آيا بياموزم شم  «:  فرمودند )ص(پيغمبرخدا

گناهـان قـديم و     (وقتي كه تو آن را بجاي آري، خداوند گناهان شما را بيـامرزد              
 .و آن نماز چهار ركعتي تسبيح است) جديد شما را

اي يك بار يا در هر جمعه، يا هـر مـاه يـك      اگر توانستيد هر روز يك بار يا هفته       
 اين توفيق حاصل نشد در عمر يك بار ايـن           بار، يا هر سال يك بار، اگر به عللي        

بيح نيت چهار ركعت صلوه التسـ     :  و طرز خواندن آن چنين است      2نماز را بخوانيد  
 ، بسم اهللا،اعوذُكرده و پس از ثناء، 

 : گوييم  بار مي15 از الحمد و قرائت سوره در ركعت اول ايستاده بعد -1
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»سباهللاُانَح الْ وحمهِلَّ لِداِ الَ و الَّ اِلهاكبراهللاُاهللا و « 
 10رويم و پس از گفتن تسبيحات ركوع، در حال ركـوع              سپس به ركوع مي    -2

 :گوييم بار مي
 »سبحان اهللا والحمد هللا و ال اله االاهللا واهللا اكبر«
ـ «كنـيم و بعـد از         بعد از ركوع سر خود را بلند مي        -3 مِسـ  لِ  اهللاُ ع الْ نْم ـ ح در » هدمِ

 :گوييم  بار مي10ها بر پهلوهاست   و در حالتي كه دستحالت ايستاده
 »سبحان اهللا والحمد هللا و ال اله االاهللا واهللا اكبر «
 10رويم و در حالت سجده پس از گفتن تسبيحات سجده  سپس به سجده مي -4

 : گوييم بار مي
 »سبحان اهللا والحمد هللا و ال اله االاهللا واهللا اكبر«
 : گوييم  بار مي10نشنيم و  كنيم و مي د را بلند مياز سجده اول سر خو -5
 »سبحان اهللا والحمد هللا و ال اله االاهللا واهللا اكبر«
 بار 10رويم در حالت سجده پس از گفتن تسبيحات سجده        به سجده دوم مي    -6
 :گوييم مي
 » سبحان اهللا والحمد هللا و ال اله االاهللا واهللا اكبر«
 :گوئيم  مير با10ز سجده بلند شده در حالت نشسته گفته ا) اهللا اكبر( باز -7
 » سبحان اهللا والحمد هللا و ال اله االاهللا واهللا اكبر«

تسـبيح در   . شـويم   و سپس بدون گفتن مجدد اهللا اكبر براي ركعت دوم بلنـد مـي             
 . بار خواهد بود300 بار، در چهار ركعت 75هرركعت 

 .»لطفاً ما را نيز دعاء كنيد«
 :نماز اشراق

ذكـر و تـالوت   بـه  شخصي كه نماز فجر را خوانده است در جاي خود بنشـيند و     
نمـاز  .  گردد و پس از اداي نماز اشراق برخاسته به خانه خـود بـرود             مشغول قرآن
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 دقيقـه بعـد از    12 يا   10اشراق دو ركعت يا چهار ركعت است و وقت آن حدود            
بـراي  . ئـل گـردد   طلوع آفتاب است يعني وقتي آفتاب بلنـد شـود و زردي آن زا             

 .1خوانند چنانچه در احاديث آمده اجر و ثواب زيادي است كساني كه نماز اشراق مي
 :نماز چاشت

اجر و . شود اين نماز بعد از دو يا دو و نيم ساعت پس از طلوع آفتاب خوانده مي         
دو ركعت  آن  ثواب اين نماز هم بسيار است حداكثر آن هشت ركعت و حداقل             

 .است
 بعضي از عبادات )ص(پيغمبرخدا:  روايت است كه گفتا اهللا عنهاز عايشه رضي

هـا واجـب گـردد،     ها عمـل نمـوده و بـر آن        را از ترس آنكه مبادا مردم هم به آن        
و (كردند، گرچه در اصل دوست داشتند كه آن عبادات را انجام دهند،  ترك مي

كردنـد،     نماز نفلي را كه هنگام چاشت اداء مـي         )ص(پيغمبرخدا) از همين جهت  
 .خواندم نخوانده و من مي
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 :1نماز اوابين
اين نماز از جهت اجر و ثواب و حصول منازل روحاني و ديگر فوايد دنيوي بعد                

و آن پـس از دو ركعـت سـنت مغـرب      . از نماز تهجد در درجه ثاني واقـع اسـت         
 . ركعت است6 ركعت و حداقل آن 20حداكثر آن . شود خوانده مي

 :نماز حاجت
ورتي پيش آيد كه با وجود تالش و كوشش انسان آن حاجت بـرآورد             وقتي ضر 

 كند   پس آن وقت دو ركعت به نيت نماز حاجت اداء و از صدق دل دعاء              . نشود
 .2شود انشاء اهللا مقدمات حاجت روايي و رفع مشكل او فراهم مي

 :احكام جنازه
 را بـه طـرف قبلـه        صـورتش  اسـت،    دادن است كه كسي كه در حال جان         سنت

كلمه شهادت نمايند؛ در حالي كه به پهلوي راست بخوابانند و مستحب است كه            
اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له و اشهد «  و بگويند را به وي تلقين دهند؛

و بعد از مردن دهان او را و هر دو چشـم او را اگـر بـاز                » ان محمد عبده و رسوله    
 .3باشند ببندند
 :غُسل ميت

اي به آن رسـيدگي كننـد،    هر گاه عدهيعني ميت فرض كفايه است    كردن   غُسل
م بـدن اسـت امـا    شود و فرض غُسل يك بار شسـتن تمـا   از ذمه ديگران ساقط مي 
. 4شسته شود) فرد(مستحب آن است كه مرده، به عدد طاق        .تكرار آن سنت است   

:  از ام عطيــه انصــاري روايــت اســت كــه گفــتحــديث شــريفچنانچــه در 
:  هنگامي كه دخترشان فوت گرديده بود، نزد ما آمده و فرمودند       )ص(پيغمبرخدا
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 به آب -كرديد  اگر ضرورت احساس مي-او را سه و يا پنج بار و يا بيشتر از اين«
 .و سدر غُسل دهيد، و در مرتبه آخر كافور، و يا چيزي از كـافور اسـتعمال كنيـد     

 ] 1253: رواه البخاري[
 اما اگر بيـرون  د، مانند وضوء شخص زندهمستحب است كه ميت وضوء داده شو    

آوردن آب از دهان و بيني او مشكل است مضمضه و استنشاق ترك كرده شـود          
 در  .1كرد، غسل كند    بعد از آن آب را بر بدن او چنانچه در حالت زنده غسل مي             

 .گر شسته شود بهتر استاشود  وقت غُسل نجاستي كه از بدن ميت بيرون مي
از  حـديث شـريف   چنانچـه در    . 2راست ميت شروع شـود    غُسل بايد از طرف     

از طـرف  «:  فرمودنـد )ص(عطيه رضـي اهللا عنهـا روايـت اسـت كـه پيغمبرخـدا              ام
: گويـد  و ام عطيـه رضـي اهللا عنهـا مـي        »  و از اعضاي وضوء شـروع كنيـد         راست،

 ] 1254: رواه البخاري [.سرش را شانه كرده و موهايش را سه قسمت نموديم
اگـر ميتـي    . ار باشـد و آنچـه را كـه مشـاهده كـرده اظهـار نكنـد                غاسل بايد رازد  

 در داراالسالم غُسـل داده و  ، شد و معلوم نيست كه مسلمان است يا كافر        مشاهده
 نمـاز   و خوشبو نمايند و كافور را بر هفت اندام بمالند و سپس بـر وي     كرده كفن

 .3خوانده شود
 مگر اينكه كسي بـراي      4ستواند زن را غُسل دهد و برعك         شوهر نمي  :يادآوري

 .غُسل كردن يافت نشود
 :احكام كفن

 :5 پارچه كفن كردن سنت استسهبراي مرد 
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   لفافه-1
  ر ازا-2
  پيراهن-3

 سربند و سينه بند  : پارچه فوقسه پارچه كفن سنت است عالوه بر    پنجو براي زن    
 :1اندازه آن به شرح زير است. نيز الزم است 

 با توجه به قد ميت اندازه براي از سر تا پا و قدري اضافه.  متر 5/2 تقريباً   :لفافه -1
 .گيري شود

 .براي از سرتا پا بدون اضافه.  متر2تقريباً : ازار -2
يعنـي پـايين تـر از    . از شانه تـا نصـف سـاق       .  متر 60/1تقريباً  ): پيراهن(قميص   -3

 .زانو
ه مـوي سـر را دو       مخصـوص زنـان اسـت كـ       .  متر 40/1  تقريباً :سربند يا چادر   -4

قسمت كرده در آن پيچيده يك قسمت به طرف راست سينه و يـك قسـمت بـه                  
 .طرف چپ سينه

 .از زير بغل تا ناف. متر1 تقريباً)مخصوص زنان است: (سينه بند -5
 از عايشه حديث شريفچنانچه در . اي سفيد باشد  پارچهازاست كه كفن     بهتر

اي    به سه جامه سـفيد يمـاني پنبـه         )ص(رضي اهللا عنها روايت است كه پيغمبرخدا      
 ] 1264: رواه البخاري.[شد كفن شدند ياد مي) شحوليه(كه به نام 

 اول لفافه را هموار نمايد بعد بر روي آن ازار        :كفن كردن مرد به اين طريق است      
را بنهد سپس ميت را بر روي ازار بگذارد و پيـراهن را بپوشـاند و بعـد ازار را از                     

اما زن اول لفافه و برروي آن ازار . پيچد و بعد از طرف راست طرف چپ بر آن ب    
را هموار سازند و بعد ميت را بر روي آن بنهند و پيراهن او را بپوشانند و موهـاي    
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اش بگذارند و بعد چادر را باالي آن       سر را دو قسمت كرده باالي پيراهن بر سينه        
، خرقـه را بـاالي كفـن و         هموار سازند و سپس ازار و لفافـه را بپيچاننـد در آخـر             

بعد از كفن كردن سنت است كه فوراً براي نماز و دفن بيـرون              . هايش ببندند   قدم
 .1برده شود

 :احكام نماز جنازه
 و آن   ميـت در پيشـگاه ارحـم الـراحمين اسـت          نماز جنازه در حقيقت دعا بـراي        

 .2 نماز جنازه داراي دو ركن استباشد و  ميفرض كفايه
  چهار تكبير-1
 قيام -2

 :3هاي آن و سنت
 ثناء براي خداي تعالي -1
 )ص(درود بر رسول خدا -2
 دعاء براي ميت -3

 در اين نماز مانند ديگر نمازهـا قرائـت و ركـوع و سـجده و قعـود و              :يادآوري
 . وجود ندارد4قومه

 :نمازگزار بايد شرايط زير را داشته باشد
 طهارت -1
 ستر عورت -2
 ايستادن رو به قبله -3
 يتن -4
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اي آن را انجـام       هـر گـاه عـده     . نماز جنازه فرض كفايه است    همانطوريكه گفتيم   
خـوانم نمـاز      مـي : شود و ترتيـب آن چنـين اسـت          دهند، از ذمه ديگران ساقط مي     

اقتداء به امام حاضـر، خالصـاً هللا        ) چهار تكبير (جنازه فرض كفايه را با تكبيراتش       
 و دعاء بـراي ميـت سـپس اهللا          )ص( اهللا تعالي، ثنا براي اهللا تعالي و درود بر رسول        

داديد، قـرار داده      ها را روي دست ديگر چنانكه در نماز قرار مي           اكبر گفته دست  
هـا را از هـم بـاز          بعد از آن اهللا اكبر گفته بدون اين كـه دسـت           ... سپس سبحانك 

ه را بخواند باز اهللا اكبر گفته براي ميت بالغ خـوا          ... اللهم بارك ...  اللهم صل   كند،
 .1خوانند مرد باشد خواه زن اصوالً اين دعاء را مي

 ا و نَرْكَ ذَ نا و بيرِ كَ غيرنا و  ص بنا و ائِ غَ نا و دِاهِ شَ نا و تِي م نا و يحلِرْفِ اغْ مهللّاَ«
ـ وتَا فَ نَّ مِ فَّيتهوتَ نْ م  و امِلَساِي الْ لَه ع يِحاَا فَ نَّ مِ أحييتَه نْ م مهِللَّ اَ -اانَثَنْاُ ه فَّ
ايمانِي الْلَع«. 
زنده و مرده و حاضر و غايـب و كوچـك و بـزرگ و مـرد و زن مـا را                     ! بار الها «

داري او را بر اسالم نگهدار و   كسي را كه از ما زنده نگه مي !مغفرت فرما، بارالها
 .»گرداني پس او را بر ايمان بميران كسي را كه از ما وفات مي

 .2خوانند  اين دعاء را ميو براي پسر نابالغ
ـ ع اج راً و خْ ذُ راً و جا اَ نَ لَ هلَعج اَ طاً و رَا فَ نَ لَ هلَعج اَ مهللَّاَ« ـ  لَ هلْ ـ  نَ  عاً و افِا شَ

 .»عاًمشفَّ
 اين بچه را براي ما پيشكشي قرار ده، و او را براي ما اجـر و ذخيـره قـرار        !بارالها«

اي قرار ده، كه سفارش او قبول  فارش كننده، او را براي ما س)ذخيره آخرت(ده،  
 .»گردد

 .3خوانند و براي دختر نابالغ اين دعاء را مي
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ـ هـا لَ  لْعاجذُخْراً   راً و جا اَ نَا لَ هلْعج اَ طاً و رَا فَ نَا لَ هلْعج اَ مهللََّْاَ« ـ  نَ   و عهافِا شَ
فَّشَمعه« 
و او را براي ما اجر و ذخيـره قـرار      اين دختر را براي ما پيشكشي قرار ده         ! بارالها«

 .»اي قرار ده كه سفارش او قبول گردد داده او را سفارش كننده
گفته به طـرف دو شـهاي خـود سـالم داده            ) تكبير چهارم ( اهللا اكبر را     سرانجامو  

 .نماز را تمام كند
حديث بايد دانست كه برداشتن جنازه مسئوليت مردان است نه زنان چنانچه در             

 )ص(پيغمبرخدا:  ابوسعيد خدري رضي اهللا عنه روايت است كه گفت          از شريف
دارنـد،   هاي خود برمي   وقتي كه جنازه آماده شد و مردان آن را به شانه          «: فرمودند

مرا زودتر برسانيد، و اگر نيكوكار نباشـد،  : گويد اگر شخص نيكوكاري باشد مي 
ا هـر چيـزي بـه غيـر از     بريـد، آواز او ر  اين جنازه را كجا مـي    ! اي واي : گويد  مي

 )1314: رواه البخاري.(»شود شنود، و اگر انسان بشنود، بيهوش مي انسان مي
 از ابوهريره رضـي اهللا عنـه        حديث شريف در   .1شتاب كرد در بردن جنازه بايد     

در بردن جنازه شـتاب كنيـد، اگـر         «:  روايت است كه فرمودند    )ص(از پيغمبرخدا 
ي بوده، و او را زودتر به آن خير برسـانيد، و            نيكوكار باشد، نصيبش خير و نيكوي     

: رواه البخـاري  . (ايـد   اگر چنين نباشد، شري را از دوش خـود بـر زمـين گذاشـته              
1315( 

كسـي  : گويـد  و نيز از ابن عمر رضي اهللا عنه گفتند كه ابوهريره رضي اهللا عنه مي     
 ]1323: رواه البخاري [.كه با جنازه همراهي كند برايش ثواب زيادي است

.  روز به ماتم نشسـت 3اما به اين نكته نيز بايد توجه شود كه نبايد به مرده بيش از    
 همسـر   ااز ام حبيبـه رضـي اهللا عنهـ        :  آمده است كـه    حديث شريف چنانچه در   
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:  شـنيدم كـه فرمودنـد   )ص(از پيغمبرخدا:  روايت است كه گفت  )ص(پيغمبرخدا
 روز  سـه  نيست كه بيشـتر از    براي زني كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد، روا            «

 )1281: رواه البخاري. (براي مرده به ماتم بنشيند
:  از عبـداهللا رضـي اهللا عنـه روايـت اسـت كـه گفـت       حديث شـريف  و نيـز در     
اش را دريده، و كارهـاي       كسي كه بر رويش زده، يقه     «:  فرمودند )ص(پيغمبرخدا

 )1291: رواه البخاري. (»از ما نيست اهل جاهليت را انجام دهد،
از : حـرام اسـت، از مغيـره رضـي اهللا عنـه روايـت اسـت كـه گفـت            خواني  نوحه  

كسي كـه بـر او نوحـه شـود، بـه سـبب آن               «:  شنيدم كه فرمودند   )ص(پيغمبرخدا
 )1291: رواه البخاري. (گردد نوحه، تعذيب مي

از اسـامه بـن زيـد    : اما جاري كردن اشك چشم جزو رحمت خداسـت؛ چنانچـه      
در آن وقتي كـه طفـل را در حالـت نـزع     : ت است كه گفت روايمارضي اهللا عنه 
كـرد، نـزد      اش مانند ريگي كـه در مشـك خشـكي بيفتـد، صـدا مـي                 بوده و سينه  
د، سـعد    جاري گرديـ   )ص( آوردند، اشك از چشمان پيغمبرخدا     )ص(پيغمبرخدا

اين رحمتي است كه خداوند «: كنيد؟ فرمودند ريه ميگچرا : رضي اهللا عنه پرسيد
ان خود قرار داده است، و خداوند از بندگان خود كسـي را رحمـت               در دل بندگ  

 ] 1284: رواه البخاري [:»كند، كه با رحم و شفقت باشد مي
 :جست مي از عذاب قبر به خدا پناه )ص(حضرت رسول 

 :كردند كه م دعا مي بطور دائ)ص(پيغمبرخدا: گفت )رضي اهللا عنه(ابوهريره
ـ    وِ ارِ النَّ ابِذَ ع نْ مِ ، و رِبقَ الْ ابِذَ ع نْ مِ ك بِ وذُعي اَ نِّ اِ مهللَّاَ« ـ تْ فِ نْمِ  هنِ
ـ  ، و اتِمم الْ ا و يحمالْ ـ تْ فِ نْ مِ ـ م الْ هِنَ : رواه البخـاري  . (»الجيح الـد  سِ

1377( 
 :احكام شهيد
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شـود و روزي       به معني حاضر شونده يعني به نزد پروردگارش حاضـر مـي            شهيد
 :ريم آمدهخورد چنانچه در قرآن ك مي
»ا تَ  لَ وحسذِ الَّ نَّبلُتِ قُ نَيا فِ وي بِ ساَ  اهللاِ لِي مااتًو اَ لْ ب ـ ح يـ  عِ اء ـ ب ر دنْ  مهِ
رْيقُز1»نَو. 

اند و نزد     ؛ بلكه زنده  يدو هرگز كساني را كه در راه خدا كشته شدند مرده مپندار           
 .خورند پروردگارشان روزي مي

 بـه نـاحق و ظلـم         به دست كافران   شود كه    گفته مي  در شرع اسالم شهيد به كسي     
 كلمه اهللا جهاد نمايد     يالت و يا براي اع     يا مسلمانان او را به ظلم بكشند       كشته شود 

 آنطوريكه كشـته  .تا شهيد گردديا غارتگران و قاطعان طريق و يا دزد او را بكشد    
 .2شدن او موجب ديت نباشد

 : استسه قسمشهيد بر 
  شهيد دنيا و آخرت است و آنشهيد كامل -1
 .شهيد آخرت -2 
 .شهيد دنيا -3 
شـود و در       آن شـهيدي اسـت كـه در دنيـا غُسـل داده نمـي               :3شهيد كامـل   -1

خواننـد و بـا خـون و لباسـش دفـن        شود و بر او نماز جنازه مـي         اش كفن مي    جامه
يابد و اين شـهادت داراي        گردد و در آخرت پاداش و ثواب شهداء را در مي            مي
 .خصوصيات باشداين 
  داراي عقل-1
  بالغ بودن-2
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   مسلمان بودن3
  پاك بودن از جنابت و حيض و نفاس-4
 . بمجرد رسيدن ضربه شهيد شود بطوريكه چيزي نخورد و نياشامد و مداوا نگردد-5
 كلمـه اهللا    يالت آن شهيدي را گويند كه به ناحق و يا در اعـ            :1شهيد آخرت  -2

حائض و يا نفساء بوده است و يا به مجرد اصـابت و       كشته شده ولي او جنب و يا        
رسيدن ضربه كشته نشده و يا به قتل خطاء كشته شده است و يا به كشتن او ديت          

شوند و نماز بـر ايشـان       ها شهيد كامل نيستند غُسل و كفن مي         اين. الزم شده باشد  
 .شود خوانده مي

بـر سـرش بيفتـد يـا بـه      كسي كه به آب غرق شود و يا به آتش بسوزد و يا ديوار         
ها يـا    گزيدن عقرب و ديگر گزنده مرض وبا فوت گردد و يا سل، بيهوشي، تب،       

ها نيز جزو شهيدان آخرت هسـتند، غُسـل    اين... در طلب علم يا در شب جمعه و   
شود؛ ولي ثواب شـهداء را در آخـرت         ها خوانده مي    شوند، نماز بر آن     و كفن مي  

 .يابند مي
 كه به جهت دنيا و به قصد مادي و يا رسيدن به غنـايم   تشهيد دنياس قسم سوم   
ها شهيد دنيا هستند؛ زيـرا بـه ظـاهر در برابـر               اين. شوند  كنند و كشته مي     جهاد مي 

انـد و كشـته شـدند؛ ولـي در آخـرت از مقـام و ثـواب شـهداء                      كفار جهاد كرده  
 .ها شهيد دنيا هستند نه شهيد آخرت اين. اي ندارند بهره

 :رتا زيآداب رفتن به
 مقصودشان تالوت   ،زيارت كنندگان بايد به نيت پاك و خالص به زيارت بروند          

 پند و عبرت و نفـع رسـاندن بـه اهـل     ، اصالح قلب ، رضاي پروردگار  ، دعا ،قرآن
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جا قبر را مساس نكنند و بوسه نزنند و مستحب است كـه سـوره        در آن . قبور باشد 
 .جا بخوانند  را در آن يس

 هم براي مردان و هم براي زنـان كـه آداب زيـارت را رعايـت                 البته زيارت قبور  
شود و عالوه بر آن  كنند مستحب است زيرا كه سبب رقت قلب و عبرت زائر مي  

 .استغفار براي اموات است
 :بيت

ايـن سـوال   (م در زيارت قبور    چه گوي   ! پرسيد يا رسول اهللا    )ارضي اهللا عنه  (عايشه
 :بگو: آن حضرت فرموند). بر جايز بودن زيارت زنان داللت دارد

ـ ي اَ لَ ع الملساَ يارِ  لِهـ   الـد ـ  الْ نَ مِ ينَنِؤمِم الْ  و ـ م مينَلِس ـ   و رْ يحاهللاُ م  
 .رينَخِّاَتَما الْنَّ مِينَمِدقَتَمالْ
مـت كنـد خـداي تعـالي پـيش          سالم بر اهـل ديـار از مـؤمنين و مسـلمين و رح             « 

 .1روندگان از ما را و پس ماندگان ما را

                                                           

!~�� در 1�ب ز��رت- ١ . 

  قضـا بـود كـه بـا هـم رويـم            هگرن
 

 ميرسد آن وقت كه مـا هـم رويـم          
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 :در بيان زكات: مبحث سوم
 در لغـت بـه معنـي پـاك سـاختن، و رشـد و نمـو اسـت و در اصـطالح                         :زكات

شريعت، آن مقدار مـالي اسـت پـاك كـرده شـده كـه شـخص ثروتمنـد از نظـر                  
زكات مال  بدهد و اگر شريعت به حكم تعالي آن را در راه خدا بايد به مستحقان

را نپردازد به گناه بزرگـي مرتكـب شـده و در روز رسـتاخيز بـه عـذاب بزرگـي                   
گرفتار خواهد شد، يعني كسي كه ثروتمند باشـد و زكـات آن را اداء نكنـد، در                

 .نزد خداوند سخت گنهكار است و در قيامت معذّب خواهد شد
ــت اســت حــديث شــريفدر  ــه رواي ــوهريره رضــي اهللا عن :  كــه گفــت از اب

اگر كسي حقي را كه خداوند بر صاحب شـتر فـرض            «:  فرمودند )ص(پيغمبرخدا
ترين حالتي كه در دنيـا   به قوي) در روز قيامت(گردانيده است اداء نكند، شترش     

كند، و اگر كسي حقي       بوده نزد صاحبش آمده و او را زير پاي خود لگدمال مي           
است اداء نكنـد، آن گوسـفند    را كه خداوند بر صاحب گوسفند فرض گردانيده         

ترين حالتي كه در دنيا بوده نـزد صـاحبش آمـده و او را بـه پاهـاي خـود                       به قوي 
نشود كه كسي : و فرمودند. »كوبد  هاي خود به بدنش مي      لگدمال نموده و به شاخ    

بـع    از شما در روز قيامت در حالي كه گوسفندش بـر گـردنش سـوار بـوده و بـع                   
 بـراي تـو هـيچ    توانم   نمي : و من بگويم كه    ! يا محمد  دد، نزدم آمده و بگوي    نك  مي

 بـودم، و نشـود    تبليغ كرده) امر خدا را به تو (كاري را انجام بدهم، و در دار دنيا        
كه يكي از شما در روز قيامت در حالي كه شترش بر گردنش سوار بوده و غرغر 

بـراي تـو هـيچ     توانم   نمي : و من بگويم كه    ! يا محمد  د، نزدم آمده و بگويد    نك  مي
رواه . (»بـه تـو تبليـغ كـرده بـودم        ) و در دار دنيا امر خدا را      (كاري را انجام بدهم     

 )1402: البخاري
اگـر  «:  فرمودند )ص(پيغمبرخدا: از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت است كه گفت        

كنـد،   خداوند متعال به كسي مالي داده و آن شخص زكات مال خود را اداء نمي             
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نش كــف ا كــه از دهــ درآمـده امــت بــه شـكل اژدرهــاي پيــري مـالش در روز قي 
پيچد، سپس آن اژدرها، هـر دو رخسـارش را گرفتـه و         مي دور آن ريزد، و به      مي
 ايـن آيـه   )ص(پيغمبرخـدا (من همان مال تو، و من همان گنج تـوام، و           : گويد  مي

ورزنـد، فكـر      بخـل مـي   ) در دادن زكـات   (كساني كـه    : مباركه را تالوت نمودند   
هـا داده اسـت       كه بخل ورزيدن در آنچه كه خداوند از فضل خـود بـه آن             نكنند  
شان بهتر خواهد بود، چنين نيست، بلكه اين بخيلي به ضررشـان بـوده، و بـه                   براي

زودي خواهند ديد آن مالي كه در آن بخل ورزيدند، بـه اطرافشـان حلقـه زده و           
 بـراي خداونـد   هـا و زمـين اسـت تنهـا       خواهد پيچيد، و همه آنچه كه در آسـمان        

 )1403: رواه البخاري. (كنيد آگاه است خواهد ماند و خداوند به آنچه كه مي
هر كه داراي طال و نقره باشد و زكـات آن را ندهـد          : فرمايند   مي )ص(پيغمبرخدا

 ،هـا پيشـاني   شود و بـه وسـيله آن   آن طال و نقره به آتش جهنم سرخ گردانيده مي       
شود و هر گاه سرد گردد، مجدداً اين عمـل           مياش داغ كرده       هر دو شانه   ، و پهلو

 .تكرار خواهد شد
 :فرضيت زكات

زكات يكي از عبادات مهم اسالمي اسـت كـه فرضـيت آن بـا قـرآن و احاديـث          
 و اجماع امت ثابت شده است و حكم فرضيت آن دو سال قبل از )ص(رسول اهللا 

 لفظ زكـات    ها  چنانكه از آيات مكي كه در آن      . هجرت در مكه مكرمه نازل شد     
 كه نزد پادشاه حبشه راجـع       )رضي اهللا عنه  (آمده است و از سخنان حضرت جعفر      

  ولوهِالصــا بِرنَــمأ يو: بــه آن حضــرت صــلي اهللا عليــه وســلم ايــراد فرمــوده آمــده
 .گردد معلوم مي... كوهِالزَّ

به هر حال زكات عبادت مالي است كه پرداخت آن بر اغنيـاء فـرض و منكـرش           
 .هلش گنهكار استكافر و كا

 ؟دادن زكات بر گردن چه كساني واجب است
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 1:زكات بر مال اشخاص زير واجب است
 . آزاد باشد-1
 . عاقل باشد-2
 . بالغ باشد-3
  .مسلمان باشد -4
 .2 صاحب مقدر نصاب مال باشد-5
 . به ملكيت تام و نصاب در ملك او باشد-6
 . از احتياجات اصلي خانواده فارغ بوده باشد-7
 .3 قابل رشد و زياد شدن باشد-8
 زكات بر مالهايي كه يك سال از رشد و زياد شدن آن بگـذرد خـواه طـال و                    -9

 خواه گوسفند، گاو و شتر باشد واجب اسـت و يـك سـال گذشـتن شـرط                   ،نقره
 .4است
.  در گوسفند و گاو و شتر سائمه بـودن آن در واجـب بـودنش شـرط اسـت                   -10

ني بيش از نصف سال را در بيابان چـرا كنـد و اگـر           يع. سائمه بودن يعني چراندن   
 .5شود نصف سال را در آخور بند باشد، سائمه گفته نمي

 سال  ايام شير و تكثير نسل و فربهي باشد و بيشتر    دوشيدنهدف از نگهداري    اگر  
و بر چهارپاياني كه كار مي كنند مانند شـخم  شود  را چرا كند، زكات واجب مي     

 .6زكات واجب نمي شود... زدن و باركشي و 
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 سال را در بيابان چرا كند و در وسـط   ايام اگر حيوان سائمه باشد يعني بيشتر -11
هــا را بفروشــد زكــات آن ســال واجــب  ســال بــه نيــت تجــارت صــاحب آن، آن

، زكـات از مبلـغ      گذشـت سال تمام   يك   فروش وقتي كه     زمانشود؛ بلكه از      نمي
 .1شود فروش آن داده مي

 در بـين  شـود؛ مگـر كـه         ها زكات واجب نمـي      ها و گوساله    ها و بره    بزغاله ه ب -12
 .2ها بزرگي باشد و بايد از همان بزرگ زكات داده شود آن
هــايي كــه وقــف گردانيــده شــود زكــات واجــب    گوســفند، شــتر، بــر گــاو-13
 .3شود نمي
شود، بايد  ها زكات واجب مي ها وقتي كه نر و ماده مخلوط باشد بر آن  اسب-14

 .4 شوند و از چهل تومان يك تومان زكات داده شودگذاريقيمت 
 بر االغ و قاطر اگر براي تجارت نباشد، زكات نيست و اگـر بـراي تجـارت                   -15

 .5باشد در دادن زكات مثل اسب عمل شود
 :دادن زكات به اشخاص زير جائز است

 نخست بايد دانست كسي كه داراي يكصد و چهل مثقال نقره يا بيست مثقال طال  
 از احتياجات آن است در    بيشتر و اين     داشته باشد  ها را از مال التجاره      يا قيمت آن  

 بـر چنـين شـخص دادن        ،شـود   اصطالح شريعت به او غني و ثروتمنـد گفتـه مـي           
زكات جايز نيست؛ بلكه به كسي كه كمتر از اين مال داشته باشد و يا اصالً مالي                 

اصطالح شريعت به او فقيـر گفتـه         آمده در    ردالمختارنداشته باشد، چنانچه در     

                                                           
�ـ�ي 
��ـ�ي            - 1�
��ي #ـ�ه0ي و �
 ���� $W* ���ا�� $G-Q  .

 $F�G١٣ و <١٣b 
2 - $F�G $��a�� ٣٣ 0h;iا
�ـ�ي 
��ـ�ي            - 3�
��ي #ـ�ه0ي و �
 ���� $W* ���ا�� $G-Q  .

 $F�G١٣ و <١٣b 
4 -F�G $��a�� ١٧٢، ه�ا�$ F�G$ ٣٣$  0h;iا
5 - $F�G $١٧٣�9 ه�ا�y ١ 



 در بيان زكات: سوممبحث 
 

  »89صفحه « 

 پس گرفتن زكات و عشر بـر او جـايز   1)هو فقير و هو من له اَدني شيء       . (شود  مي
و : ( آمـده ردالمختـار است و نيز دادن زكات براي مسكين جايز است چنانچه در          

و امـا   ) او مسـكيناً ذامتربـه    : ( چنانچه خداي تعالي فرموده    2)مسكين من ال شيء له    
 روايـت كـرد     )رضي اهللا عنه  ( ابوهريره حديث شريف مسكين در   آنچه در باره    

مسكين كسي نيست كه به دروازه اين و آن رفتـه           «:  فرمودند )ص(پيغمبرخدا: كه
و يك لقمه يا دو لقمه، و يا دو دانه خرما او را كفايت كند، بلكه مسـكين كسـي                

نيست، كفاف زندگيش را نيافته، و كسي از فقر و درماندگي او واقف             : است كه 
رواه  [.تا برايش صـدقه بدهـد، و نـه هـم خـودش نـزد مـردم رفتـه گـدايي كنـد                       

 ] 1479: البخاري
 : فرمودهه تعاليخداي سبحان و نيز
 مهبولُ قُ هِفَلَّؤَمالْ  ا و هيلَ ع الْعامِلِينِ  و نِيساكِمالْ و رآءِقَفُلْ لِ قاتدا الص منَّاِ«
قابِي الرِّ  فِ و مِغارِ الْ  ونَي فِ  و ي بِ ساهللاِ لِي  و ـ نِ اب بِ السرِ، فَلِيـ ي ـ هضَ نَ م 

 . 3»ميكِ حميلِ عاهللاُ، واهللاِ
« : خداوند متعال وجوه مصارف صدقات را در اين آيه بيان فرموده و گفته اسـت          

داراي مـال  جز اين نيست كه صدقات به فقيران اختصاص دارد يعنـي كسـي كـه     
مسـكين  .  و اموال زكات به مسـاكين اختصـاص دارد  باشد يكمتر از حد نصاب م    

 .در نزد احناف كسي كه وضع اقتصاديش از فقر بدتر باشد
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 به كارگزاران جمع آوري آن و به مؤلفه القلوب و همچنـين             در آيه فوق آمده   و  
و نيــز بــه بــدهكاران امــوال زكــات در راه آزاد ســاختن بردگــان و همچنــين بــه  

 .ختصاص داردمجاهدان و ابن سبيل ا
كنـيم كـه      مالحظه مي . اي از جانب خداست و خدا دانا و حكيم است           اين فريضه 

 مصارف زكات را هشت صنف بيان كرده اما خليفه دوم حضـرت             قرآن كريم 
 را از اين مصارف زكات حذف كـرده    1 مولفه القلوب  )رضي اهللا عنه  (عمر فاروق 
 :2 باقيمانده عبارتند ازهفت صنفاست و 

 .كه گفتيم مالك كمتر از حد نصاب زكات باشد طوريهمان: فقير
 .چنانچه بيان شد اصالً مالك چيزي نيست: مسكين
جمـع  مسـئول   يعنـي   . پـردازد    زكات و عشـر مـي       آوري كسي كه به جمع   : عامل

 .3گيرد  به مقدار كارش زكات تعلق ميآوري عشر و زكات مردم است
 .ف هم در حال حاضر وجود ندارداند، البته اين صن  شده4بردگاني كه مكاتب: رقاب
دار براي پرداخـت      دادن زكات بر قرض   . اش قرضي است    كسي كه بر ذمه   : غارم

 .5قرضش بهتر از دادن زكات براي فقير است
فقرائي كه همه چيز خـود را تـرك كـرده و خـود را در اختيـار           : سبيل اهللا في  

علت گم كردن مال جهاد در راه خدا قرار دهد يا حجاج و مسافري كه در راه به  
 .6هزينه سفر نداشته باشد... و يا به سرقت رفتن و 
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اي كـه در وطـن خـويش داراي مـالي اسـت و لـيكن                مسافر درمانده : ابن سبيل 
گيـرد تـا بـه وطـن      پس بـر او زكـات تعلـق مـي    . مالش در بين راه تمام شده باشد    

 .1خويش برگردد
جـايز  بـر وي   زكـات  دادن ندارد   و نيز ابن سبيل و در راه مانده كه مالي به همراه           

 .پس بايد در پرداخت زكات به نكات زير توجه شود. است
گيـرد، از جملـه      فرش و ظروف كه گاهي مـورد اسـتعمال خـودش قـرار مـي               -1

ها احتيـاج اسـت يـا         لوازمات است و نيز منزل شخصي، لباس و وسايلي كه به آن           
شـود بـه آن    سوب مـي وسيله شخصي مانند سواري كه كه جزو لوازم زندگي مح      

 .2گيرد زكات تعلق نمي
 شخصي كه بدهكاري دارد يعني بدهكاري او به مقدار مال او يا زياده از مال                -2

 به شرطي واجب مـي شـود كـه مقـدار     .شود او باشد پس بر او زكات واجب نمي   
 .3مال زياده به قدر نصاب و فارغ از حاجت اصلي باشد

ص مستحق خود نشود به هـر عنـوان جـايز    دادن پول زكات اگر تسليم به شخ       -3
 كفـن كـردن ميـت و سـاختن مدرسـه و      - بيمارسـتان -نيست؛ مثالً ساختن مسجد  

 4...حوزه و 
 ، پـدر مـادر    ، مـادر مـادر    ، مادر بزرگ  ، پدر بزرگ  ، مادر ،دادن زكات به پدر    -4

جايز نيست، به ديگـر  و به زن خود و يا به شوهر خود ها   ها و نبيره     نوه ، دختر ،پسر
خالـه و غيـره جـايز اسـت و از           ،   دايـي  ،خويشاوندان از قبيل خواهر، برادر، عمـو      

 .5ثواب بيشتري برخوردار است

                                                           
1 - $F�G ٣٧ $F�G $ه�ا� ،$��a�� ١ ١٨b�9y و ١٨٧ 0h;i ا
 ١جF�G١b٩$ :  ه�ا�$- 2
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 و در هسـتند تـر اقربـاء و خويشـاوندان     در دادن زكات و خيرات از همه مقدم    -5
وقت دادن نيـت قبلـي و قلبـي كـافي اسـت و نيـازي بـه گفـتن نيسـت تـا باعـث                          

 .1شرمندگي نشود
ت به شهر و روستاي ديگر مكروه است؛ مگر اين كه در آن شهر و               دادن زكا  -6

 .2تر باشند  داشته باشد و يا محتاجيروستا اقرباء و اقوام و خويشاوندان
راه مانـده   در  به هر حال بايد زكات به مستحق آن يعني به فقراء و مسـاكين و بـه                  

 .داده شود
يقينـاً  «: ت كـه فرمودنـد     روايـت اسـ    )ص(از ابوموسي رضي اهللا عنه از پيغمبرخدا      

زماني خواهد آمد كه شخص با زكات خود كه طال باشد، اين طرف و آن طرف 
هـا    خواهد گشت، ولي كسي را نخواهد يافت كه زكـاتش را قبـول نمايـد، و زن                

آنقدر زياد و مردها كم خواهند شـد كـه چهـل زن دنبـال يـك مـرد را خواهنـد              
 )1414: رواه البخاري. (»گرفت

زكات را ندانسته به شـخص ثروتمنـدي بدهـد مجـدداً بـه          كه   كسي   اما حكم آن  
 .3فقير مسكين بدهد

حـديث  در . شود بايد بـي عيـب باشـد    آنچه كه از مال به عنوان زكات داده مي     
ابوبكر رضي اهللا عنه دسـتوري را       :  از انس رضي اهللا عنه روايت است كه        شريف

، كهنـه كـات مـال نبايـد       ز«: كه خداوند به رسولش امر كرده بود، برايش نوشـت         
معيوب، و يا آنكه قوچ باشد، مگـر آن كـه مـأمور زكـات مصـلحت را در قبـول            

 .»كردن آن بداند
 :بيان زكات گوسفند

                                                           
 ١ جF�G١٩٠$ :  ه�ا�$- 1
 ٣٧، 0h;i ا��F�G $��a$ ١ جF�G١٩٠$ :  ه�ا�$- 2
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ها سالگرد شدن شرط است، چـه گوسـفند و چـه             همانطوريكه گفتيم بر تمام مال    
گاو و چه شتر و يا طال و نقره باشد تا وقتي كه سال تمـام نشـود، زكـات واجـب                 
نيست و نيز بايد دانست كه تعداد گوسـفندان اگـر از چهـل كمتـر باشـد، بـر آن                     

ها به چهل برسد و سـائمه باشـند، يـك            گيرد و هر گاه تعداد آن       زكات تعلق نمي  
گوسفند كه عمر آن از يك سال كمتر نباشـد و گوسـفندي كـه ميانـه و متوسـط       

 .1شود گردد كه به مستحقان داده مي باشد زكات واجب مي
از چهل تا يك صد و بيست همين حكم را داراست؛ يعني بايد يك گوسفند              -1

يك ساله و متوسط داده شود و اگر تعداد آن به يكصد و بيست و يك رسيد دو                  
 دويست جاري است و بر دويست گوسفند زكات داده شود و اين حكم تا تعداد        

 گوسفندان  و هنگامي كه تعداد باقي است399و يك سه گوسفند و اين حكم تا 
به چهارصد رسيد، چهار گوسفند و از آن به بعد در برابر هريكصد گوسفند يك   

 .2گردد گوسفند زكات واجب مي
 .اند  بز و ميش دم دار يا بي دم يكسان:1يادآوري 
شـوند؛ مـثالً اگـر كسـي           بره و بزغاله از جمله مستفاد حسـاب مـي          :2يادآوري  

ها با گوسفندان بـزرگ      ها و بزغاله    و بره هشتاد گوسفند داشت و هفتاد آن زاييده        
شوند؛ يعني در صورت هشتاد، يك گوسـفند واجـب بـوده و در ايـن          حساب مي 

هـا حسـاب گشـته، اگـر تعـدادش از صـد و بيسـت گذشـت بـا             صورت كوچك 
البتـه در دادن زكـات      . شـود   ها دو گوسـفند واجـب مـي         حساب كردن بزها و بره    

 .ا داده شوده ها معتبر نيست بايد از بزرگ كوچك
 :بيان زكات شتر

                                                           
1 - $��a�� 8ـ0ح   -١ ج   G١٧٢ـ�F$   :  ه�ا�ـ$  -\\Gـ�0h;i  :   $Fا
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ابتدا بايد دانست كه بر كمتر از پنج شتر زكات واجب نيست و امـا بـر پـنج شـتر                     
 و  ها چرند و يك سال تمام بگـذرد          بشرطيكه آن شتران در چراگاه     يك گوسفند 

 بـر بيسـت و چهـار همـين     بر ده شتر دو گوسفند و بر پانزده شـتر سـه گوسـفند و           
 يك ماده شتري كه سال اول آن تمام شده و در سال          و بر بيست و پنج شتر      حكم

و اين حكم تـا تعـداد سـي و         ) بنت مخاض (گردد    دوم قدم نهاده باشد واجب مي     
پنج جاري است و بر سي و شش شتر يك شتر ماده كه سال سوم آن شروع شده             

و اين حكم تا چهل و پنج ) بنت لبون(گردد كه زكات داده شود      باشد واجب مي  
و بر چهل و شش شتر يك ماده شتري كـه سـال چهـارم آن شـروع                  جاري است   

و اين حكم تا تعـداد شصـت        ) حقه(گردد تا زكات داده شود        شده باشد الزم مي   
جاري است و بر شصت و يك، ماده شتري كه سال پنجم آن شروع گشته اسـت        

و باز اين حكم تا تعداد هفتاد و پنج جاري است و ) جذعه(گردد  الزم ميزكات 
هـا شـروع شـده باشـد زكـات الزم        هفتاد و شش دو ماده شتر كه سال سوم آن  بر
و باز اين حكم تا تعداد نود جـاري اسـت و بـر تعـداد نـود و                   ) بنتالبون(گردد    مي

گـردد    ها شروع شده باشد زكات واجب مي        يك دو ماده شتر كه سال چهارم آن       
 .و اين حكم تا يكصد و بيست جاري است) حقتان(

 تعـداد شـتران از يكصـد و بيسـت تجـاوز كـرد برهـر پـنج شـتر يـك                       اما هر گاه  
گوسفند زكات داده شود و اين حكم تا تعداد صد و چهل و پنج جاري اسـت و                  
هر گاه تعداد شتران به يكصد و چهل و پنج برسد، دو شتر حقه و يك شتر بنـت                   

گردد و باز اين حكم تا يكصد و چهل و نه جاري اسـت                 الزم مي   زكات مخاض
گـردد   واجب مـي زكات هر گاه تعداد شتران به يكصد و پنجاه رسيد، سه حقه           و  
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يعني شتري كه سال چهارم آن شروع شده باشد و بيش از ايـن مقـدار را از اهـل                
 . 1فقه سئوال و عمل نمايند

 : بيان زكات گاو
 البتـه اكثـر   در بيان زكات گاو و گاوميش و يا نر و ماده بودن با هم فرقي ندارنـد           

بـراي هـر سـي گـاو، يـك          . ها چرد و يك سال بـر آن بگـذرد            را در چراگاه   ايام
) تبيع يـا تبيعـه  (گردد  گوساله كه سال دوم آن شروع شده باشد زكات واجب مي 

و اين حكم تا تعداد چهل جاري است و بر چهل گاو يك گاو كه سال سوم آن                  
يـاده شـود   هرگاه بر چهل گاو ز) مسن يا مسنه(گردد  شروع شده باشد واجب مي  

شـود تـا آنكـه        به همان حساب بر آن زكـات واجـب مـي          ) رح(پس نزد ابوحنيفه  
 و بر شصت گاو، دو گوساله كه سـال دوم آن شـروع           2.تعداد آن به شصت برسد    
گردد و اين حكم تا تعداد هفتاد جاري اسـت و بـر هفتـاد              شده زكات واجب مي   

م تا تعـداد هشـتاد   گردد و اين حك    واجب مي زكات   4 و يك تبيع   3گاو يك مسنه  
همچنـين فـرض   شـود و   واجـب مـي  زكـات  جاري است و بر هشتاد گاو دو مسـنه      

 .5يابد زكات در هر ده از مسنه به تبيع و از تبيع به مسنه تغيير مي
 :احكام زكات طال و نقره و غير آن

 است اگر طال از بيست مثقالشود،   زكاتي كه براي طال واجب ميحد نصاب
شود و بر بيست مثقال طـال پـس    باشد بر آن زكات واجب نمي   بيست مثقال كمتر    
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آن طـال خـواه سـكه       . شود  از گذشتن يك سال، نيم مثقال طال زكات واجب مي         
و . باشد يا زيور آالت از قبيل دستنبد و گوشواره و النگو و ظروف و غيـره باشـد     
سـيد،  اين امر تا بيست و چهار مثقال جاري است و اگر به بيست و چهار مثقـال ر                 

شود و  شود و به همين حساب تا آخر زكات داده مي   واجب مي زكات   1دو قيراط 
 سـه و نـيم      2 مثقـال اسـت     صـدوچهل   اما بر دويست درهم نقره كه عبارت از يك        

 و بر .شود شود و بر كمتر از اين مقدار زكات واجب نمي        مثقال زكات واجب مي   
 40گردد و بـر هـر       زياده   درهم   40زياده از دويست درهم زكات نيست تا اينكه         

 .3شود درهم يك درهم زكات واجب مي
يعني در هـر چهـل      (و در نقره ربع عشر است       :  آمده حديث شريف چنانچه در   

داشـت، در آن    ) درهـم (و اگر شخصـي فقـط يكصـد و نـود            ) يك درهم : درهم
رواه . (زكاتي نيست، مگر آن كه صاحب مال به اختيار خود، چيزي صدقه بدهد            

 )1454: البخاري
 اگر كسي داراي پانزده مثقال طـال و چنـد مثقـال نقـره اسـت كـه                   :1يادآوري  
گويـا  شوند و  رسد، هر دو با هم جمع مي ها به قيمت پنج مثقال طال مي      قيمت نقره 

 .4كند اين شخص داراي بيست مثقال طال است و زكات بيست مثقال را اداء مي
هل مثقال نقره رسيد، بـه آن      پول نقد به اندازه قيمت يك صد و چ         :2يادآوري  

شود و پس از سالگرد قيمت سه و نيم مثقال نقره             شخص صاحب نصاب گفته مي    
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 و در متاعي كه تجارت در آن باشد هر متاعي كه باشد خـواه بـه قـدر      .را بپردازد 
 .1قيمت نموده زكات داده شود. نصاب طال يا به قدر نصاب نقره باشد

شـود يعنـي اگـر كسـي در        ال حساب مـي    حد نصاب در سالگرد م     :3يادآوري  
) دوازدهمـين مـاه  (يازدهمين ماه داراي بيست مثقال طال باشـد و در آخـرين مـاه        

 . مثقال ديگر شد، بايد زكات بيست و چهار مثقال طال را اداء كندارصاحب چه
 اگر كسي بعد از اين كه زكات بر او فرض گرديد، فـوت گشـت               :4يادآوري  

) يـك چهـارم   (مال او بايد زكاتش را بپردازد؛ البته از           اگر وصيت كرده باشد از      
 .توان زكات داد  او ميمال

 :شود زكات چيزي كه از دريا استخراج مي
ــه از پيغمبرخــدا   ــوهريره رضــي اهللا عن ــت اســت كــه  )ص(در حــديثي از اب  رواي

شخصي از بني اسرائيل از شخص ديگري از بني اسـرائيل خواسـت تـا         «: فرمودند
. قـرض داد  ) هـزار دينـار   (نـار قـرض بدهـد، آن شـخص بـراي او             برايش هزار دي  

تا خود را به خانه قرض دهنـده رسـانده و           (به كنار دريا رفت     ) دار  شخص قرض (
ولي چيزي كه به آن سوار شده و از دريا بگـذرد، بدسـت              ) قرضش را اداء نمايد   

 سـر آن   نهـاده ني را گرفته و داخل آن حفر نموده و پول را در آن  نينياورد، لذا   
 را بسته و به دريا انداخت، آن شخصي كه پول را قرض داده بود، به كنار دريا ني

 را كه در آن دينارهـا گذاشـته         نياش هيزمي تهيه نمايد، آن        آمد تا براي خانواده   
چـون آن  : ) بقيه حديث را ذكر نمـوده و گفـت    (شده بود، به عنوان هيزم گرفت       

: رواه البخاري [.»ود را در داخل آن يافتچوب را به خانه برده و شكست، مال خ
1498[ 
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 حديث شـريف چنانجه در . 1گردد  الزم مي خمسبايد دانست از يافتن گنج،      
آنچه كه از   :  فرمودند )ص(از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت است كه پيغمبر خدا         

 اما اگر كسي معدني را      .»گردد  آيد، در آن خمس الزم مي       يافتن گنج بدست مي   
شـود و اگـر در زمـين مملـوك         ه خود بيابد پس به آن چيزي واجب نمـي         در خان 

خــود در خــارج خانــه، چــه عشــري باشــد يــا خراجــي بيابــد در ايــن صــورت از 
 .دو روايت است) رح(ابوحنيفه

 .2شود  بر آن خمس واجب مي-2. شود  بر آن چيزي واجب نمي-1
اي كه صاحبش    كند و عالمت مشخص      مالي كه انسان آن را پيدا مي       :يادآوري

به وسيله آن يافت نشود آن مال در نزد يابنده امانـت اسـت و حكـم آن نيـز ايـن                      
است كه در وقت يافتن براي خود شاهد بگيرد و آن را بعنوان امانـت نگهـداري                 

گوسفند و گاو و شتر هم اگر بدون       . اش برگرداند   كند تا مال را به صاحب اصلي      
 . دارندصاحب در محلي پيدا شدند همين حكم را

 :بيان احكام عشر
 : زمين بر دو نوع است

 عشري
 خراجي

هـا آن را از كفـار بـه قـدرت و        عبارت از زميني است كه مسلمان      زمين عشري 
انـد يـا اهـل آن سـرزمين بـه ميـل و         آن را تقسيم نمودهخودغلبه گرفته و در بين     

 از زمين عشري هر گونه محصـولي بدسـت آيـد          . رغبت خود اسالم آورده است    
 و نهـر چـون    اگر از آب باران يـا قنـات  خواه آن محصول اندك باشد خواه زياد    

                                                           
1 -           ;*�� n�$ �8�   �$ &ن �n در ز
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 و يـا در اكثـر   و اگر از آب چـاه باشـد     ) يك دهم ( باشد، عشر    سيحون و جيحون  
 نصـف  ايام سال از نهرها به وسيله دوالب و يا پمپ دينام سـيراب شـود عشـر آن     

چنانچـه در   . 1گـردد چـه كـم باشـد و چـه زيـاد              عشر يعني يك بيستم واجب مي     
 روايت است )ص( از عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه از پيغمبرخداحديث شريف

شـود عشـر الزم      ها آبياري مـي     در آنچه كه از آب آسمان و چشمه       «: كه فرمودند 
آبيـاري  ) مانند كشيدن از چـاه و امثـال آن        (است و در آنچه كه به واسطه حيوان         

  ] 1483: رواه البخاري [.»الزم است) يك بيستم(شود، نيم عشر  مي
عسـل توليـد    در زمين عشري     كه   زنبور عسل  و نيز    زكات خرما  :1يادآوري

 .2شود كرده بر آن عشر واجب مي
 منازل خود درخت يا سبزيجات ديگر كاشت        حياط اگر كسي در     :2يادآوري  

 .3شود هر چند باشد در آن عشر واجب نمي
بعـد از غلبـه مسـلمانان آن را بـه           عبارت از زميني است كه      : خراجيو اما زمين    

 :اند ها جزيه گرفته  و از آنگذاشتهخود ساكنين وا 
با بـاجگزار سـوگند يـاد كـردن و يـا سـوگند دادن               : مقاسمه است، يعني  : خراج

شود و يا ماننـد آن و گـرفتن نصـف     است، همچنانكه يك چهارم وضع كرده مي 
 خراج عمر رضي اهللا عنه و يا آنچه از  . حاصل نهايت زور و خارج از طاقت است       

 كـه آب بـه آن برسـد يـك           4بر اهل عراق وضع كرده است كه براي هر جريـب          
صاع از گندم و يا يك صاع از جو به همراه يك درهم، و براي هر جريب رطبـه         

پنج درهم، و براي هر جريب انگـور و خرمـا كـه در     ) علف خوراك چهارپايان  (
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هـا بـه      و بـراي غيـر از ايـن       . فتـه شـود   گر) ده درهـم  (يك باغ باشند دو برابـر آن        
 .1ي طاقتشان خراج گرفته شود اندازه

و يـا آب  ) آب به آن نرسـد (نيست خراج از زميني كه آب از آن منقطع گرديده     
 .2بر زمين غالب شده باشد و يا به كشتزار آفت رسيده باشد

 :در بيان احكام صدقه فطر
 مال يك صد و چهل مثقـال       شود يعني داراي    بر كسي كه زكات بر او واجب مي       

شود و صدقه فطر بعد از طلـوع صـبح روز             نقره باشد، بر او صدقه فطر واجب مي       
بهتر است كه در وقت رفتن براي نماز عيـد صـدقه داده    . شود  عيد فطر واجب مي   

 عيـد اداء كـرد       از شود و اگر پيش از روز عيد در ماه رمضان صدقه را داد يا بعد              
شود  اش ساقط نمي روز عيد صدقه فطر را نداد، از ذمهجائز است و اگر كسي در      

توانـد    و نيـز مـي    . 3شـود   بلكه ملزم به پرداخت آن است اما از ثواب آن كاسته مي           
صدقه فطر را از طرف خود و اوالد صغير خود اداء نمايد، زن بايـد خـودش اداء                  

 عادت  چون اذن آنها از روي.نمايد و اگر شوهر از طرف او اداء كرد جايز است    
 . 4ثابت است

صدقه فطر بر كسي كه ماه رمضان را روزه گرفته باشد يـا نگرفتـه باشـد، هـر دو                    
 .واجب است

 :در بيان مقدار صدقه فطر
 5دو كيلو و سيصد و پنجاه گـرم نصف صاع است،   صدقه فطر از گندم و آرد آن        

ز  اسـت كـه ا     گرمچهار كيلو بيش از    6 يك صاع  و از جو و آرد آن و نيز از خرما         

                                                           
1 - $F�G ،$��a�� ٣b 0h;i ا
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طرف هر شخص به مستحق آن پرداخت گردد و يا قيمت اين مقدار مال بايد بـه                 
  در باب فرضيت صدقه فطر حديث شريفچنانچه در . مستحق پرداخت گردد

 صـدفه فطـر را   )ص(پيغمبرخدا«: از ابن عمر رضي اهللا عنه روايت است كه گفت   
ه غـالم باشـد و   يك صاع از خرما، و يا يك صاع از جو، بر هر فرد مسلماني خوا           

خواه آزاد، خواه مرد باشد و خواه زن، خـواه صـغير باشـد و خـواه كبيـر، فـرض               
كه اين صدقه فطر بايـد پـيش از رفـتن بـه نمـاز عيـد داده            : نمودند و امر فرمودند   

 )1503: رواه البخاري. (»شود
 صدقه فطر يك نفر يا چند نفر را به يك مسكين دادن جايز اسـت؛    :1يادآوري
 .1 يك نفر را به چند مسكين دادن، اختالف استولي صدقه
اي پيش از طلوع آفتاب در روز عيد فطر متولـد شـود بـر                  اگر بچه  :2يادآوري  

 .2پدرش الزم است كه از طرف بچه صدقه فطر دهد
 :بيان احكام قرباني

غير از ماهي و ملخ تا زمانيكه       ) حالل گوشت (هر حيواني كه مأكول اللحم است       
حرام است آن هنگام كه حيوان مـأكول اللحـم          ) سر بريده نشود  (ذبح كرده نشود  

شود چونكه به سبب ذبـح خـون ناپـاك از گوشـت آن      ذبح كرده شود حالل مي    
گردد و حيوانيكه مـأكول اللحـم نيسـت     گردد پس گوشت آن پاك مي       پاك مي 

از جمله شرايط ذبح آنسـت كـه        . گردد  چون موش و سگ و گربه فقط پاك مي        
لمان يا كتابي باشد پـس آنچـه را كـه مسـلمان ذبـح كـرده حـالل                   ذبح كننده مس  

 . 3است

                                                           
1 -            $Fـ�G ي�¦��
��ي #�ه0ي و �
 ���� $W* ���ا�� $G-Q ١\\ 

 <\١و 
2 -            $Fـ�G ي�¦��
��ي #�ه0ي و �
 ���� $W* ���ا�� $G-Q ١\\ 

 <\١و 
  ه�ا�$ *�h ذ�� آ;�ب ذ1���- 3



 در بيان زكات: سوممبحث 
 

  »102صفحه « 

اند كه در روزهاي قربـاني      فرموده )ص(در فضيلت قرباني حضرت رسول اكرم     و  
تــر و  بعــد از عبــادات فريضــه هــيچ عبــادتي اينچنــين در پيشــگاه خداونــد مقبــول

 زياد است تر نيست كه شخصي قرباني را به جاي آورد و ثواب آن بسيار پسنديده
و براي كسي كه قرباني كردن بر او واجب نيست، اگر قربـاني كنـد ثـواب آن را      

بهتـر آن   .  بر كسي كه صدقه فطر واجب است       قرباني كردن واجب است    .يابد  مي
هـاي    البته قرباني كـردن در روز     . است كه قرباني در روز دهم ذيحجه انجام شود        

 .جايز استهم  دوازدهم ماه ذيحجه يازدهم و
 : ذبح به مسائل زير توجه بايد كرددر
هـا    رگ ذبح كننده بسم اهللا بگويد و طريقه ذبح كردن را بداند يعني بر بريدن                -1

 .1قادر باشد اگر بسم اهللا نگويد و طريقه ذبح كردن را نداند ذبح حالل نيست
 .2 بر مسافر قرباني واجب نيست-2
فرلــي بگويــد، ذبــح حــالل  اگــر در وقــت ذبــح، بــه جــاي بســم اهللا، اللهــم اغ-3

 .3شود نمي

 الحمد هللا و سـبحان اهللا بگويـد و قصـد بسـم اهللا داشـته                 - اگر به جاي بسم اهللا     -4
 .4باشد ذبح صحيح است

 :حيواناتي كه براي قرباني كردن جائز است
. حيواناتي مانند بز، ميش، شتر، گاو و گاوميش بـراي قربـاني كـردن جـايز اسـت            

اي از    سفند از يك سال كمتـر نباشـد؛ ولـي اگـر بـره             براي قرباني كردن، سن گو    
 آن به اندازه گوسفند يك سـاله بنظـر آيـد      شش ماه بيشتر عمر داشته باشد و جثه       

نيز براي قرباني كردن جايز است و گاو و گاوميش از دو سال كمتر نباشـد يعنـي      
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وارد سال سوم شده باشد و شتر از پنج سال كمتـر نباشـد يعنـي وارد سـال ششـم                     
 .1شده باشد

گوسفند براي قربـاني يـك سـهم اسـت يعنـي بـراي قربـاني يـك نفـر و گـاو و                         
. تواننـد شـريك شـوند    گاوميش و شتر براي قرباني هفت سهم يعني هفت نفر مي     

بـه  اگر به جاي هفت نفر مثالً پنج نفر شركت كردند و قصـد هـم قربـاني باشـد،                    
 .2نندجايز است كه آن را به پنج قسمت تقسيم كطريق اولي 

 :3حيواناتي كه داراي اين عيب باشند قرباني آن جائز نيست
كر و يـا  ر،  يا كو   طوري كه با سه دست و پا راه برود و          هر حيواني كه لنگ باشد    

 يـا   و دم گوش آن يا     قسمت زيادي از  يك چشم باشد يا بيشتر نور چشم آن و يا           
د، بـراي قربـاني     از بـين رفتـه باشـ      ) البته شاخ داخلي نه پوسـته خـارجي       (شاخ آن   

و اگـر   . باشد براي قربـاني كـردن جـايز اسـت          4اما اگر خصي  كردن جائز نيست؛    
 .هاي حيوان از بيخ كنده شده باشد براي قرباني كردن جايز نيست دندان

 اگر به نيت قرباني حيواني خريد، بعداً معيـوب شـد اگـر ثروتمنـد             :1يادآوري  
 .ست همين را قرباني كنداست ديگري بخرد و قرباني كند و اگر فقير ا

 و هـم بـه      استفاده كند تواند گوشت قرباني را هم خود          شخص مي  :2يادآوري  
 .بدهدصدقه خويشان و اقوام و همسايگان خود مقداري 

 اگر كسي كه بر وي قرباني واجب نبود به نيت قرباني گوسـفندي              :3يادآوري  
 .شود خريد، بعد از خريد، قرباني كردن بر او واجب مي

بـه عنـوان    بـراي ذبـح كننـده        پوست و گوشت قرباني را       توان  نمي :4دآوري  يا
 . اشكالي ندارداگر پوست آن را براي خود فرش درست كند،.  داداجرت
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 اجرت قصاب را نبايد از قرباني داد زيرا كه دادن اجرت از آن در         :5يادآوري  
 .1معني بيع است
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 :فرضيت و فضيلت روزه
 :كريم آمدهقرآن در فرضيت روزه در 

ا اَ ييينَذِا الَّ ه آم تِا كُ نوب لَ عكُي م الصكَ يام تِا كُ مب ـ  ع ـ  لَ ـ  ينَذِي الَّ  نْ مِ
 .1قونتَّ تَمكُلَّع لَمكُلِبقَ

 مقـرر بـود،     بر گذشتگانشان شما كه ايمان داريد، روزه بر شما مقرر شده چنانكه           
 .شايد پرهيزكاري كنيد

 از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت است  شريف حديث فضيلت روزه در     بارهدر  
اسـت،  ) از آتـش دوزخ   (روزه نگهبـان و سـپري       «:  فرمودنـد  )ص(پيغمبرخدا: كه

دار نبايد كار بدي را مرتكب گرديـده و داد و فريـاد نمايـد، اگـر كسـي بـا             روزه
ــنام داد، بگويــــد  روزه مــــن روزه دارم، : دار جنــــگ كــــرده و يــــا او را دشــ

قسـم بـه ذاتـي كـه      : خن را دو بار تكرار نموده و فرمودنـد         اين س  )ص(پيغمبرخدا
دار، در نزد خداوند متعال از بـوي مشـك          جانم در دست اوست، بوي دهن روزه      

او آب و طعـام و شـهوت خـود را بـه             ): فرمايد  اي تعالي مي  خد(تر است،     خوشبو
سبب رضاي من ترك نموده است، روزه خاص براي من است، و مـن مـزد او را        

 )1894: رواه البخاري. (»، و كار نيك ده برابر ثواب دارددهم مي
در ) ريـان (داران آمـده اسـت كـه دروازه             ديگر براي روزه    حديث شريف در  

 )ص(از سـهل رضـي اهللا عنـه، از پيغمبرخـدا          . داران است   جنّت خاص براي روزه   
ان ، روزه دار)ريـان (اي است به نـام       در بهشت دروازه  «: روايت است كه فرمودند   

ها هيچكس ديگري از   از آنغيرگردند، و  در روز قيامت از آن دروازه داخل مي
هـا    داران كجاينـد؟ آن     دهـد كـه روزه      گردد، منادي ندا مي     آن دروازه داخل نمي   

و چـون داخـل جنّـت گرديدنـد، آن دروازه           ) گردند  و داخل جنّت مي   (برخاسته  
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: رواه البخـاري  . (»رددگـ   بسته شده و هيچكس ديگري از آن دروازه داخـل نمـي           
1896( 

وقتي «:  فرمودند)ص(پيغمبرخدا: از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت است كه گفت
هـاي دوزخ بسـته و    هاي آسمان باز، و دروازه   گردد، دروازه   ماه رمضان داخل مي   

 )1899:رواه البخاري. (»شوند شياطين به زنجير كشيده مي
بالغ فرض اسـت و بـدون عـذر تـرك آن     روزه ماه رمضان بر هر مسلمان عاقل و     

روزه .  اســتفــرضروزه مــاه رمضــان و روزه قضــائي و كفــاره . جــايز نيســت
اصطالحاً به معني ترك خوردن و نوشيدن و جماع كردن از طلوع صـبح صـادق            

 .1باشد تا غروب آفتاب به نيت روزه مي
 :دار نيت روزه

ادق تـا غـروب بـه       چون روزه ترك خوردن و نوشيدن و وطي كردن از صبح ص           
 : پس2همراه نيت است

 نيت در هر روز شرط است و سرّ آن در اين است كـه روزه از صـبح تـا شـام          -1
 و اگر در شب نيت نكرد تا پيش از زوال نيـت             .است و تعيين نيت براي آن است      

 و نيت روزه بعد از زوال معتبر نيست اگر چـه روزه نفـل باشـد                 كردن جايز است  
 .3مي گويد كه نيت روزه نفل بعد از زوال جايز است) رح(ولي شافعي

گيـرم كـافي     در ماه رمضان به زبان يا به قلب تصميم بگيرد كه فردا روزه مـي        -2
 .است
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توان گرفـت؛   در ماه رمضان روزه نفلي و يا نذري و يا قضائي نمي  :1يادآوري  
 در آن اي چون گرفتن روزه فرضي در خود ماه رمضان واجب است و هيچ روزه        

 .1شود ماه جابجا نمي
 : هالل ماهرؤيتاحكام 

ماهي كه در اول ماه قمري ديده شود يعني رؤيت ماه براي روزة رمضان يا از بهر 
 :هالل عيد، پس براي رؤيت ماه

و اگـر  !  شد چه خوبرؤيت در تاريخ بيست و نهم ماه شعبان اگر ماه رمضان    -1
 نشـد،  رؤيـت  نهم مـاه شـعبان، مـاه    به جهت ابري بودن آسمان در تاريخ بيست و   

 تا پـيش از زوال چيـزي نخـورد و ننوشـد و         )روز سي ام  (روز بعد از بيست و نهم     
به جهت آنكـه حضـرت      . اگر خبر رؤيت ماه از جايي شنيده شد، نيت روزه كند          

 فرموده است كه هالل رمضان را ديديد روزه بگيريد و هالل عيد را              )ص(رسول
 . 2ديديد افطار نمائيد

مـا  «:  روايت است كه فرمودند)ص(از ابن عمر رضي اهللا عنه به نقل از پيغمبرخدا   
گـاهي بيسـت و نـه        كنيم، مـاه    نويسيم و نه حساب مي      امت ناخواني هستيم، نه مي    
 )1913: رواه البخاري. (روز، و گاهي سي روز است

پس  امام گواهي وي را قبول نكند     و  اگر شخصي به تنهايي هالل رمضان را ببيند         
، و اگر شخصي به تنهايي هالل عيد را ببيند، وي نبايد كه در آن        بايد روزه بگيرد  

 .3كه به گمان او روز عيد استافطار كند روز 
شـود؛    اگر آسمان صاف باشد به شهادت دو يا چهار نفر رؤيت ماه ثابت نمـي        -2

گـاه  هـا نباشـد؛ آن    گفتن همـه آن اشتباهبلكه بايد جماعت بزرگي باشد كه امكان        
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 و اگر به سبب ابري بودن يـا غبـار آسـمان صـاف نباشـد      .شود  ديدن ماه ثابت مي   
پس در اين صورت بر امام است كـه گـواهي يـك شـخص عـادل را بـه رؤيـت                  

 .1 آزاد باشد يا بنده رمضان قبول نمايد خواه آن شخص مرد باشد يا زن باشد،
اند  ياري ماه را ديدهتمام شهر شايع شد كه در شب ماه ديده شده و بس  در   اگر   -3

ام، ايـن چنـين    ولي با وجود تالش، كسي يافت نشد كه بگويـد مـن مـاه را ديـده               
 . هيچ اعتباري ندارد شايعه

مـاه ثابـت اسـت،      رؤيـت    اگر در يك شهري ماه ديده شد براي تمام شـهرها             -4
 .اگرچه ميان اين شهرها مسافتي طوالني و با فاصله باشد

 روزه گرفتـه   روزاجد الشرايط مـاه ثابـت شـد و سـي      اگر به شهادت دو نفر و      -5
خواه آسمان صاف باشد خواه ابري، در روز سي و يكـم افطـار كننـد و آن                   . شد

 .سي و يكم را عيد بگيرند
 .2حكم رؤيت براي عيد قربان هم به مانند حكم عيد فطر است :يادآوري

. ب قدر استدانيد در يكي از روزهاي دهه اخير ماه رمضان ش      همانطوري كه مي  
 نقـل شـده اسـت كـه         )ص(از پيغمبرخـدا  : انـد كـه      آورده  قـدر  در فضيلت سـوره   

هر كس اين سوره را تالوت كند، پاداش كسي را دارد كه ماه رمضان «: فرمودند
 .»را روزه گرفته و شب قدر را احياء داشته است

هـر كـس از روي      «  آمده است كه   عظمت شب قدر   در شأن و     حديثيو در   
اش   قصد قربت شب قدر را براي نماز و نياز بپاخاست، گناهان گذشـته       ايمان و به  

 :شود بر وي آمرزيده مي
  : گفتشيخ سعدي

 ها همه قدر بودي شب قدر بي قدر بودي اگر شب
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 گر سنگ همه لعل بدخشان بودي پس قيمت لعل و سنگ يكسان بودي
از . لفي استهاي مخت و اما اينكه شب قدر در چه روزي از ماه رمضان است؛ قول

طلب كنيد و بجوئيـد     «:  فرمودند )ص(كه رسول خدا  : عايشه رضي اهللا عنها گفت    
 ،هاي طاق از ده شب آخر از رمضان كه شب بيسـت و يكـم           شب قدر را در شب    

 بيست و نهم است كه يكي از ايـن           و  بيست و هفتم   ، بيست و پنجم   ،بيست و سوم  
كـه داراي نـه حـرف    » القدر  ليله «اند كلمه   و نيز گفته  . پنج شب بيرون نخواهد بود    

بـدين  . باشـد   حـرف مـي  27يعنـي جمعـاً   . است در اين سوره سه بار آمـده اسـت        
اهـل سـنت بـا دليـل فـوق        . ترتيب شب قدر بيست و هفتم ماه رمضان خواهد بود         

 .1كند شب بيست و هفتم را شب قدر اختيار مي
 :احكام روزه نفل

گيـرم و اگـر       گويد، روزه نفلـي مـي     روزه نفلي آنست كه روزي را معين كند و ب         
توانـد روزه نفـل پـيش از زوال     شخص در صورتي مي. معين نكند هم جايز است 

اگر كسي . نيت كند كه از طلوع صبح صادق عمل خالف روزه انجام نداده باشد
نذر كرد كه تمام سال را روزه بگيرد پنج روز ممنوعـه را بخـورد و بقيـه سـال را             

 .2 چون روزه نذر واجب است.روز را قضا كندروزه بگيرد و آن پنج 
 :پنج روز ممنوعه عبارتند از

 ، روز عيد قربان، روز يازدهم، دوازدهم و سيزدهم ذيحجه روز عيد فطر-1
اما بايد دانست كه روزه گرفتن در روزهاي معين     . يعني سه روز بعد از عيد قربان      

 :زير مستحب است
  روز دهم محرم-1
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 )وز عرفهر( روز نهم ذيحجه-2
  روز پانزدهم ماه شعبان-3
 .شنبه داراي ثواب بيشتري است  روزهاي دوشنبه و پنج-4
 . اول ماه رجب و بيست و هفتم ماه رجب داراي ثواب بيشتري است-5
شود؛ پس بنـابراين اگـر كسـي نيـت روزه       روزه نفلي با نيت كردن واجب مي     -6

 .كرده بعد خورد بايد قضاء بگيرد
اجازه شوهر نبايد روزه نفلي بگيرد و اگر بدون اجـازه شـوهر روزه               زن بدون    -7

 به دستور شـوهر بشـكند و بعـداً آن را             در صورت درخواست شوهر    نفلي گرفت 
 .قضا كند

 :احكام روزه نذر
 چيـز  يـا اگر كسي نذر كرد بايد به آن وفا كند چه آن نذر، گرفتن روزه باشـد و                 

 .ديگر
آن روزه، روزه نـذر   . رد كـه روزه بگيـرد     اگر كسـي در مـاه رمضـان نـذر كـ            -1

چونكـه در مـاه    . شـود    فـرض خـود حسـاب مـي        ي  ه  شود بلكه از روز     حساب نمي 
 .1توان گرفت اي غير از روزه فرض نمي رمضان هيچ روزه

و اگر كسي روز جمعه را نذر كرد كـه روزه بگيـرد چـون جمعـه فـرا رسـيد                  -2
 . است بايد نذر اداء شودگيرم كافي همين قدر كه گفت كه امروز روزه مي

گيـرم و   اما اگر كسي نذر كرد كـه اگـر فـالن كـارم درسـت شـود روزه مـي           -3
 .روزي را براي روزه معين نكرد، پس شرط اين است كه در شب نيت كند

 روزه )كـه روزه گـرفتن مكـروه اسـت    (اگر كسي نذر كند كـه در روز عيـد        -4
 . آن روز ديگري را روزه بگيردبگيرد، روز عيد را روزه نگيرد بلكه به جاي

                                                           
1

 - $F�G ،$�9\١٩ ه�ا�y ١ 



 در بيان فضيلت روزه: مبحث چهارم
 

  »111صفحه « 

 :كنند كنند و يا باطل نمي بيان چيزهايي كه روزه را باطل مي
از يكي از  روزه رمضان را بشكند يعني  به عمداگر شخصي بعد از نيت روزه، -1

پس بـر وي    ... بخورد و يا بياشامد و      دو راه جماع كند و يا جماع كرده شود و يا            
 .1گردد يقضا و كفاره هر دو الزم م

شكند بشرطي كه انـزال نشـود و اگـر انـزال شـود                بوسه بر همسر روزه را نمي      -2
 .2 پس قضا مي كند نه كفّارهشكند روزه مي

روزه فاسـد  احتالمـي شـد   دار به فراموشي چيزي بخورد يا بنوشد يا       اگر روزه  -3
 .3شود نمي
 .شود هر اندازه كه باشد از فروبردن آب دهان روزه فاسد نمي -4
دانـد    اگر آب را غرغره كنند و آب از گلو پايين رفت با توجه بـه اينكـه مـي                   -5

 آن كفـاره ، و 4شود؛ ولي بايد قضا كرد نـه كفـاره          دار است روزه فاسد مي      روزه
و . شود است كه با فاسد كردن روزه فرضي ماه رمضان آن هم به عمد واجب مي          

ادن شصـت مسـكين   آن گرفتن شصت روز روزه پـي در پـي اسـت و يـا طعـام د            
 .باشد كه در اين باره بعداً در احكام كفاره صحبت خواهيم داشت مي
دار در گوشش آب داخل شود و يا در گوش خود آب داخل كند                 اگر روزه  -6

 .5شكند در هر دو حالت روزه نمي
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كند؛ به شرطي كـه از   اگر به چشم يا بيني قطره ريخته شود روزه را باطل نمي        -7
كنـد ولـي اگـر     د معده نشود اگر وارد معده شود روزه را باطل مي        طريق بيني وار  

به گوش ريخته باشند چون احتمال از گلو پايين آمدن و يا بـه مغـز نفـوذ كـردن                    
 و اين قيـاس بـر ايـن اسـت كـه اگـر بـر شـكم                   .دانند  دارد، علماء آن را باطل مي     

دار آن   وزهشخص يا سر او زخمي باشد كه در جوف و يا مغز او رسيده باشد و ر        
 .1شكند ي او مي را مداوا كند پس نزد ابوحنيفه روزه

مكروه است و مسواك طبيعي     ) پزشكي(مسواك كردن با مسواك مصنوعي       -8
 .مالند جائز است كه عبارت از چوب است كه به دندان مي

اگر در ماه رمضان اتفاقي روزه فاسد شـد از خـوردن و نوشـيدن بايـد دسـت                  -9
اسد شدن نبايد بخورند و بياشامند و بايد احترام ماه رمضـان را  كشيد و به جهت ف    

 .نگه دارند
دار لواط نمايد يا جماع كند به محض اينكه تا جاي ختنه ذكـر    شخص روزه  -10

مرد بر فرج زن داخل گردد چه مني از آن خارج شود و چه خارج نشود، قضاء و 
 چون هم قضاء و هـم   پس اين قسمت را خوب دقت كنند؛      . گردد  كفاره الزم مي  

 .2كفاره دارد
فرو بردن لب زن به دهان و يا گـاز گـرفتن آن اگـر خـوف ايـن نباشـد كـه                -11

اگـر  . نتواند خود را نگه دارد اشكالي ندارد و اگر مطمـئن نيسـت، مكـروه اسـت        
 .3 قضا بايد كردشود روزه فاسد ميو يا انزال شود آب دهان زن را بخورد 

يا احتالم شد يا به خاطر ديدن       ) استفراغ( خود قي كرد     دار خود به    اگر روزه  -12
زن انزال شد، اگر به گمان فاسد شـدن روزه قصـداً بخـورد و يـا بنوشـد در ايـن                      
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شود نـه كفـاره و گـر بـرايش معلـوم شـود كـه روزه فاسـد           صورت قضا الزم مي   
شود و چنين قصد و گماني ندارد با اين حال بخورد و بنوشد قضاء و كفـاره                   نمي
 .1شود ر دو الزم ميه
 .2شود قضا بايد كند نه كفاره  روزه فاسد مي پر دهن كرددار قصداً قي اگر روزه -13
ها از راه بيني وارد معده و يا شـكم و   ها و نوشيدني هر آن چيزي از خوردني  -14

اما داروهايي كـه بـه وسـيله آمپـول بـه بـدن       . 3 كننده روزه استباطليا مغز شود   
اي از علماء معتقدند كه تزريق آمپول  عده. هاي مختلفي است   قولشود    تزريق مي 

هـاي   اي هـم معتقدنـد كـه آمپـول         كنـد و عـده       مي باطلهر نوع كه باشد روزه را       
 .خدا داناتر است. كند  ميباطلتقويتي روزه را 

 .4شكند  اگر در حلق مگس درآيد، روزه نمي-15
مانـد اگـر انـدك        دار مـي    زههـاي رو     خوردن پاره گوشت كه در ميان دندان       -16

 .5كند  وقضا ميشكند شكند و اگر زياد باشد مي باشد روزه را نمي
ي آن در دهـان قـرار دهـد          دار مقداري از طعام را براي يافتن مـزه           اگر روزه  -17

 . 6شكند ولي آن را فرو نبرد، روزه را نمي
 .7ايد مكروه است، بختواند غذا را فقط مزه كند  كه مي زني كه براي اطفال خود-18
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روزه ) جماع كردن در خـواب (دار، در روز بخوابد و احتالم شود          اگر روزه  -19
سه چيزست كـه  :  فرموده است كه   )ص(شكند به جهت آنكه حضرت رسول       نمي

 .1شود، قي كردن، حجامت، احتالم سبب شكستن روزه نمي
 :بيان روزه مسافر و مريض

 :چنانچه در آيه شريفه سوره بقره آمده
»وانَ كَنْ مرِ مضاً اَيولَععِرٍ فَفَي سه ماَنْد 2رخَ اُامٍي« 
» هـاي ديگـر را روزه بگيـرد         ، تعدادي از روز   3و كسي كه بيمار يا در سفر است       « 

 او را به تاخير اندازد روزه درمان مريض با گرفتن روزه بيماريش زياد شود يا اگر
عف دارد و بـا گـرفتن روزه احتمـاالً        بهبـود يافتـه ولـي هنـوز ضـ          اگـر نگيرد و يا    

مسافر مختار است كـه روزه بگيـرد يـا روزه           . مريضي او عودت كند روزه نگيرد     
امـا بهتـر ايـن اسـت كـه روزه           .  بعداً قضاي آن را بـه جـاي آورد         .دخود را بخور  

 .4بگيرد
 روايت است )ص(  از عايشه رضي اهللا عنها همسر پيغمبرخداحديث شريفدر 
:  پرسيد)ص(مرواسلمي كه شخص كثيرالصومي بود، از پيغمبرخدا     ع  بن  حمزه: كه

اگر خواستي روزه بگير، «:  فرمودند)ص(آيا در سفر بايد روزه بگيرم؟ پيغمبرخدا
 )1943: رواه البخاري. (»و اگر خواستي روزه مگير

اما بر اساس مذهب حنفي اگر ضرر نرساند روزه گرفتن مستحب و داراي ثـوابي              
 . 5است
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 سـفر   )ص(بـا پيغمبرخـدا   :  بن مالك رضي اهللا عنه روايت است كه گفت         از انس 
رواه . (گرفـت  گير عيب نمـي  خوار بر روزه خوار، و روزه گير بر روزه كردم، روزه 

 )1947: البخاري
ترسد كه سالمتي خود يا بچه به خطر بيافتد ميتواند   اگر مي زن حامله و شيرده      -1

 .1داء نمايروزه را بخورد و بعد قضاي آن را اد
اي كه هنوز به سن بلوغ و تكليف نرسـيده روزه بگيـرد و بعـداً روزه                   اگر بچه  -2

 در روز ماه رمضان بالغ گـردد و         خود را بشكند قضائي ندارد؛ ولي اگر اين طفل        
ي آن روز را از خوردن روزه خودداري  يا كافر مسلمان شود پس بايد باقي مانده      

  2.نمايد
 ) مراجعه فرمايند زكاتمبحثبه   لطفاً صدقه فطرهدر مورد فديه و احكام(
ي   اگر براي زني در ماه رمضان، حيض يا نفاس عارض شود پس بايد او روزه -3

بر خالف نماز كه قضا نمودن . خود را افطار كند و بعد از رمضان آن را قضا كند
 .3هاي ايام حيض و نفاس واجب نيست نماز
 يا زن بعد از وقت زوال از حيض پاك شـود             اگر مسافر در رمضان مقيم شود      -4

 .4ي روز را از خوردن دست بكشد و چيزي نخورد بر او واجب است باقيمانده
ي خود را به جهت مسافر بودن افطار كند و پس از آن پـيش            اگر مسافر روزه   -5

پس از آن نيـت روزه نمايـد جـايز            به شهر خويش داخل شود،      ) نيمروز(از زوال   
 .5است
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 .توانند روزه خود را بشكنند  ميي كهاشخاص
اگر نخورد و يـا نياشـامد خـوف    كه اگر كسي يكدفعه به مرضي گرفتار شود   -1

تواند روزه خود را  شود مي طوالني ميتشديد و يا هالك او باشد و يا مريضي او        
 .1بكشند

اگر تشنگي به قدري بر او غلبه كند كه اگـر آب نخـورد، خـوف هـالك او                    -2
 .تواند روزه خود را بشكند باشد مي

تواند روزه خـود را    باشد، ميي او او يا بچه خوف هالك   بوده  اگر زن حامله     -3
 .2بشكند

 .ها الزم نيست  اين اشخاص روزه خود را بعداً قضا كنند اما كفاره بر آن:يادآوري
 :بيان احكام قضاي روزه

بـدون عـذر   اگر شود  كردهروزه قضاء شده بعد از ماه رمضان هر چه زودتر قضا        
 .ناه استگتأخير كند، 

دار تمام ماه رمضان را در حالت بيهوشي بسر برد، روزه همه مـاه را                   اگر روزه  -1
 .3اگر ديوانه شد، قضايي بر ذمه ايشان نيست. قضايي بگيرد

خورنـد و در طـول مـاه     هاي ضد حـاملگي مـي   زناني كه در ماه رمضان قرص    -2
هـا جـايز اسـت و         فتن روزه همه ماه رمضان براي آن      بينند، گر   رمضان حيض نمي  

 به قياس اينكه به عارضه حيض گرفتـار نشـده و پـاك              .قضايي بر ذمه آنان نيست    
 .هستند
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 روز نيـت كنـد  وقـت نصـف    و اگر در .در قضاي روزه از شب بايد نيت كند       -3
ـ آيـد و    روزه نفل به حسـاب مـي   شود و   ي او نزد علماي ما صحيح نمي        روزه ت ني

 .1كفاره نيز همين حكم را دارد
توانـد    توان به طور متوالي و پي در پي بگيرد و هم مـي              قضاي روزه را هم مي     -4

 .با فاصله بگيرد
 :بيان احكام كفاره

هر چيز كه بدان گناه را پاك گردانند از صدقه و ماننـد آن، درشكسـتن          : كفاره
 :و خوردن روزه كه در ذيل خواهد آمد پس) قسم(سوگند

عمـد و   آنست كه اگـر كسـي يـك روز بـه            ) ماه رمضان  (فاره روزه فرضي  ك
بايد دو ماه متوالي روزه بگيرد و       ) بشكند( عذر شرعي روزه خود را بخورد        بدون

اگر در ميان اين شصت روز يك روز يا دو روز، روزه خـود را بخـورد بايـد دو                    
 زنان معاف است    ماه را مجدداً پي در پي روزه بگيرد؛ البته روزهاي حيضي براي           

و يا شصت مسكين را صبح و شام طعام دهد تا خوب سـير شـوند و اگـر در بـين               
.  را طعام بدهـد    )بالغ(مسكين كبير ها بايد     شصت مسكين صغير باشد، به تعداد آن      

گندم داد، جايز است و به هر يكـي مقـدار           را  اگر به عوض طعام شصت مسكين       
چهار كيلو بيش از پنجاه گرم گندم و يا    صدقه فطر كه تقريباً دو كيلو و سيصد و          

و نيز اگر يك مسكين را به مـدت  . يا قيمت آن را بپردازد. باشد داده شود    جو مي 
 گـرفتن، شـرط      شصت روز پي در پـي روزه      . شصت روز طعام بدهد، جايز است     

است؛ ولي شصت مسكين را پي در پي طعام دادن، شرط نيست، مجـاز اسـت در          
م بدهد؛ ولي مقدار كفاره يا قيمـت آن را يـك مرتبـه بـه                هاي مختلف طعا    فاصله
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و يا اگر از مقدار صدقه فطر كه در بـاال گفتـه شـد              . مسكين بدهد، درست نيست   
 .كمتر بدهد هم درست نيست

 :بيان فضايل سحري
خوردن سحري سنت است و اگر براي خوردن غذا اشتهايي نداشـت، چنـد دانـه           

 سحري محـروم نمانـد و تـا وقتـي كـه صـبح               خرما يا نوشيدني بخورد تا از ثواب      
خوردن و نوشيدن در زمان طلـوع  . ايز استجصادق طلوع نكرد خوردن سحري      

و مستحب اين است كه به      . صبح صادق و يا غروب آفتاب به اشتباه مكروه است         
چنانچه در . مجرد غروب آفتاب روزه خود را افطار كند و تأخير آن مكروه است

ــريف  ــديث ش ــن ح ــهل ب ــه     از س ــت ك ــت اس ــه رواي ــي اهللا عن ــعد رض :  س
كار مردم تا آن وقتي نيكوسـت كـه در افطـار كـردن              «:  فرمودند )ص(پيغمبرخدا

 )1957:البخاري رواه. (»عجله نمايند
 )ص(خـدا  پيغمبر:  روايت است كه گفت  )امرضي اهللا عنه  (و نيز از انس بن مالك     

: واه البخـاري ر[» سحري كنيد، زيرا كه در سحري كردن بركت اسـت   «: فرمودند
1923 [ 
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 :در بيان احكام اعتكاف
 در لغت به معني درنگ كردن است و در اصطالح به معني مقـيم شـدن          اعتكاف

در حـالي كـه بـا نيـت         . 1 پنجگانه را با جماعت بخواننـد      هاي  در مسجدي كه نماز   
حداقل اعتكاف بايـد يـك روز       . خالص و از حيض و نفاس و جنابت پاك باشد         

كاف يك شب را نيـز اگـر نـذر     تآن را حدودي نيست و حتي اع      باشد و حداكثر    
 اسـت كـه    آمـده  حديث شـريف  كرده باشد، به نذر خود وفا كند؛ چنانچه در          

من در جاهليت نذر كرده بودم كـه        :  پرسيد )ص(عمر رضي اهللا عنه از پيغمبرخدا     
به : (فرمودند) حاال چه بايد بكنم؟(يك شب در مسجد الحرام به اعتكاف بشينم،       

 )2032: رواه البخاري(» نذر خود وفا كن
 .شود  نميرا شاملاگر كسي فقط يك روز را نيت اعتكاف نمود، شب 

برود اگر اعتكاف كننده از مسـجد     از محل اعتكاف بدون ضرورت به خانه        نبايد  
امـا  . 2اعتكاف يك ساعت بدون عذر بيرون بـرود اعتكـاف او فاسـد مـي گـردد                

دستشويي برود، غُسل كند، در صـورت آمـاده نبـودن    تواند به   اعتكاف كننده مي  
بـه اداي نمـاز جمعـه بـرود؛ ولـي بعـد از اداي               . غذا براي خـود غـذا تهيـه نمايـد         

 .3ضرورت فوراً به محل اعتكاف برگردد
اعتكاف در ده روز آخر ماه رمضان سنّت است و اين قـول درسـت اسـت چـون               

ره اعتكـاف در ده روز      در بـا  بر آن مواظبت نموده است اما       ) ص(حضرت رسول 
 )ص(پيغمبرخـدا : وسط رمضان از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت است كه گفـت           

نشسـته؛ ولـي در سـالي كـه در آن وفـات               در هر رمضاني ده روز به اعتكاف مـي        
 )2044: رواه البخاري. (يافتند، بيست روز به اعتكاف نشستند
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آغـوش گـرفتن او نيـز     نزديكي با زن و بوسيدن و بازي كـردن و بـه              :يادآوري
 .1براي معتكف از محرمات است
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 تعريف و معناي حج
حج يكي از اركان اسالم است و معناي آن قصد و اراده كردن به يك چيز مهـم          

الحرام در يك  و در اصطالح فقها، آن قصدي است كه براي بيت. و بزرگ است
.  است ها  حج يكي از فرض   . گيرد  وقت معين براي اداي مناسك حج صورت مي       

يعني عين فرض است و هر كس كه براي او فـرض گرديـده يـك بـار در طـول                   
عمر بايد خود را حج نمايد و فرض عين بـودن آن بـا كـالم اهللا و سـنت نبـوي و                    

يعنـي كسـي كـه از ضـروريات       . اجماع امت اسـالمي ثابـت و معـين شـده اسـت            
 و ذهـاب حـج را       اي اضافه داشته باشد و بتواند هزينه اياب         زندگي خود به اندازه   

تامين نمايد و تا موقع برگشـتن بـه وطـن مخـارج عيـال و اوالد و غيـره را تـامين                     
و در عين حال اجازه مسافرت داشته و امنيت راه نيز برقرار باشـد، در ايـن                 . نمايد

 : در قرآن كريم آمده.1گردد صورت براي چنين شخصي حج واجب مي
»الْ بِ اسِي النَّ  فِ نَذِّ اُ وحج تُ أ يرِ وك ج االً و رٍامِ ضَ لِّلي كُ  ع ـ  ينَاتِ ي  نْ مِ
 .2»يقٍمِ عج فَلِّكُ

و از ميان مردم براي حج ندا بده، تا به سوي تو پيـاده و سـوار بـر هـر          ! اي ابراهيم 
 .نديشتر الغري از هر راه دوري بيا

 :فرمايد  ميو همچنين خداوند متعال در قرآن كريم
 »هِلّلِ  و اسِي النَّ لَ ع ح الْ ج بتِي نِ م طَتَ اسلَ اِ اعهِيبِ سيالً، وـ رَفَ كَنْ م  نَّاِ فَ
 .»3ينَمِعالَ الْنِ عينِ غَاهللاَ

                                                           
1

 - $F�G $٢١٣ ه�ا� 
2

 - ،n� �٢٧&�$ :!� از  /�ر 
3
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خاص براي خداوند، بر مردمي كه استطاعت و توانـايي داشـته باشـند، حـج الزم         
است، و كسي كـه از اداي آن سـرپيچي نمـوده و كفـران نمايـد، بـه تحقيـق كـه            

 .از جهانيان بي نياز استخداوند متعال 
بايد دانست براي كسي كه حج فرض گرديده، در همان سال حج كردن واجـب           

و براي اشخاص نابينا حـج فـرض        . است و بدون عذر تاخير كردن آن گناه است        
چنانچه فرضيت حج به وسيله سـنت نبـوي         . نيست، اگر چه غني و ثروتمند باشند      

 : استهشريف با صراحت تمام تاييد و تاكيد شد
 »نِبياالسالم ي خَلَ عس شَماِ الَنَّاده اَه الَّ اِلهنَّ اَ اهللا ومحمداً ر ولُس 

اَاهللا، و قامالهِ الصاهِكَ الزَّ، ايتاءصِ، و يامر الْمضان و جح«. 
 :گواهي و اقرار بر اين كه. اسالم بر پنج چيز بنا يافته است: يعني
 . پيغمبر بر حق اوست)ص(دي نيست، و حضرت محمدجز خداي يگانه معبو -1
 .بر پا داشتن نماز -2
 .دادن زكات -3
 .روزه ماه مبارك رمضان -4
 .حج بيت اهللا الحرام -5

علما و فقهاي عالم اسالم در مذاهب مختلف، از صدر اسالم تا امروز به فرضـيت    
نكـر ايـن   الذكر اجمـاع و اتفـاق داشـته و كسـي كـه م            حج، با داشتن شرايط فوق    
 .اند فرضيت باشد مرتد شمرده

 :هاي حج ها و ثواب فضيلت
در حـديثي از حضـرت   . هاي زيـادي اسـت   ها و ثواب ها و بركت    در حج فضيلت  

 : چنين آمده است)ص(رسول اكرم
»نْمح لَ، فَهِلَّ لِجمثْفَرْ يلَ و مفْ يقْسر جكَع ومٍيدتُلْ واُه مه«. 
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دا تعالي خالصانه حج نمايد و در انجام مراسم و مناسك حج    هر كسي از براي خ    
كار زشتي مرتكب نشود و از انجام كارهايي كه بـر خـالف شـرع اسـالم باشـد،                   
اجتناب نمايد و به سالمتي به منزل خود برگردد، اين شـخص مثـل كـودكي كـه           

 .گردد تازه از مادر متولد شده باشد از گناه پاك مي
 : صحيح البخاري چنين آمده است درحديث شريفو نيز در 

 »عايشه اُ  نْع المؤمنِم نَيضِ راهللاُي نْ عالَها قَنَّا اَهت :ينَ اهللاِسولَا ر ،جِ الْريضـلَ فْ اَهاد 
 .»رورُب مج حادِهجِ الْضلَفْ اَنَّكِ، لَالَ: الَ؟ قَداهِجِالنُفَ، اَلماعاَالْ

فكـر  ! يـا رسـول اهللا    :  روايت است كه گـف     )ا عنه رضي اهللا (از عايشه ام المؤمنين   
! نخيـر : جهاد نكنيم؟ فرمودنـد ) ها زن(كنم كه جهاد بهترين اعمال باشد، آيا ما  مي

 ] 1520: رواه البخاري [. براي شما حج مبرور است جهادبهترين
 :تاريخچه بناي كعبه و مسجدالحرام در دوره اسالمي

 سؤال كردم،   )ص( از پيغمبرخدا   :ه گفت  روايت است ك   )ارضي اهللا عنه  (از عايشه 
پس چرا آن   : ، گفتم »بلي«: كه آيا اين ديوار كوتاه جزئي از خانه است؟ فرمودند         

: گفـتم . »امكانات قوم تـو اجـازه آن را نـداد   «: را به خانه داخل نكردند؟ فرمودند     
قوم تو از اين جهت چنـين       « : فرمودند» چرا دروازه خانه بلند ساخته شده است؟      «

داده، و هـر كـه را   دند، تا هر كه را خواسته باشند، بـرايش اجـازه داخـل شـدن       كر
 ]1586: رواه البخاري [.نخواسته باشند، از داخل شدن منع نمايند
 :مشخصات كعبه بر اساس متر

 . متر68/11 كعبه، يعني از ركن اسود تا ركن عراقي، طول ضلع طرف درِ -1
 90/9اسماعيل در آن قـرار دارد،       جر  حطول ركن عراقي تا شامي، طرفي كه         -2
 .متر
 . متر04/12 طول ركن شامي تا ركن يماني،  -3
 . متر18/10طول ركن يماني تا ركن اسود،  -4
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 . متر85/14ارتفاع خانه كعبه،  -5
 64كـه عبـداهللا زبيـر در سـال     : و در تاريخچه بناي آن بايد مختصراً چنـين گفـت   

 باقيمانـده ديـوار كعبـه را از پايـه و            هجري، به رغم مخالفـت برخـي از اصـحاب         
وي در بناي جديد كوشيد تا تغييري را    . اساس برداشت و بار ديگر آن را بنا كرد        

كه قريش در ساختمان كعبه داده، و مقداري از مسـاحت آن را در سـمت حجـر              
 متر، به كناري نهد و كعبه را به همان شـكل قبـل   3اسماعيل كاسته بودند، حدود   

شـهر مكـه بـه دسـت        ) قمـري    هجـري  73(چند سال بعـد     . ش درآورد از بناي قري  
  حجـاج بـا نوشـتن     . ي افتاد و عبداهللا بن زبير بـه قتـل رسـيد           فحجاج بن يوسف ثق   

اي به عبدالملك مروان، خليفه وقت، از وي خواست تا اجازه دهد كعبه را به  نامه
جـازه داد تـا   عبـدالملك ا . زبير را كم كند    شكل قبلي خود در آورد و افزوده ابن       

كعبه به همان صورت گذشته كه پيش از بعثت ساخته شده بود تنهـا داراي يـك                
در باشد و آن مقدار از حجر اسماعيل را كه داخـل كعبـه شـده بـود، دوبـاره بـر                      

 .حجر افزوده شود
 كـه   30/1حجر اسماعيل در فاصله ميان ركن عراقي و شامي، ديواري بـا ارتفـاع               

حجر اسـماعيل يادگـار زمـان       . شود  اعيل ناميده مي  قوسي شكل بوده و حجر اسم     
بنابراين . باشد  و مدت زماني پس از بناي كعبه مي)عليه السالم(ابراهيم و اسماعيل

نقل . رسد   مي )عليه السالم (قدمت و پيشينه آن به زمان بناي كعبه به دست ابراهيم          
 زنـدگي   در همين قسـمت   )عليه السالم (تاريخي حكايت از آن دارد كه اسماعيل      

مادرش هاجر نيز با وي در همـين   . گاه او در اين سوي بوده است        كرد و خيمه    مي
جـا كـه حجـر اسـماعيل          از آن . زيست و پس از رحلت، در حجر دفن شد          جا مي 

اي بر عظمت آن باشد، در برخي از روايات       توان نشانه   داخل در مطاف است، مي    
در اصـل، حجـر اسـماعيل    . انـد  آمده است كه پيامبران زيادي در اينجا دفن شـده  

 .آيد جزئي ازخانه كعبه به شمار مي



 احكام و مناسك حج: مبحث پنجم

  »125صفحه « 

با گسترش اسالم و افزوده شدن به شـمار مسـلمانان، احسـاس شـد كـه محـدوده                   
هاي اطراف را بخرنـد   از اين رو، خليفه دوم دستور داد خانه    . تر شود   طواف وسيع 

دوم در سـال    و خراب كنند و به محدوده مسجد بيافزايند، پس از اقدامات خليفه             
او .  هجـري بـار ديگـر بـر محـدوده مسـجد افـزود              26 هجري، خليفه سوم در      17

خليفـه سـوم    . هـاي ديگـر را خريـده و ضـميمه مسـجد سـازند               دستور داد تا خانه   
هايي براي مسجد ساخته شود،  همزمان با توسعه مساحت مسجد، دستور داد رواق   

 بود و اين نخستين بـاري  تا آن زمان محيط اطراف كعبه، بطور كامل بدون سقف  
خالفت از (و بعد وليد بن عبدالملك اموي . هايي از آن مسقف شد   بود كه بخش  

 متر افـزود و مسـجد را    1725بر مساحت مسجد الحرام به مقدار       )  هجري 96 -86
وليد ناودان خانه را نيز از طالء ساخت كه به امروز بـه همـين نـام                 . بازسازي كرد 
 .شهرت دارد
مسـاحت مسـجد    ) 158 -136خالفت از   (ور، دومين خليفه عباسي،     در زمان منص  

ايـن  .  متر مربع بر مساحت مسجد افـزوده گرديـد         5000دو برابر شد و نزديك به       
افزايش در جهت شمال و غرب مسجد صورت گرفـت و سـپس مهـدي عباسـي                 

 از كاردانان خواست، طرحي تهيه كنند تا مسجد از ناحيه جنوبي نيـز        164درسال  
بـدين ترتيـب مجـدداً      . اي كه كعبه در ميـان آن قـرار گيـرد            يابد، به گونه  وسعت  

خانـه كعبـه بعـدها       بـراي    . متر مربع افزايش يافـت     6560مساحت مسجد به مقدار     
دلـيلش آن بـود     .  هجري صورت گرفت   1040هاي نسبتاً كاملي در سال        بازسازي

ي در بنـاي     در مكه سيل عظيمي راه افتـاد كـه بـه خرابـي مهمـ               1039كه در سال    
 و همچنين در دوران تاريخ به بازسازي و افـزايش آن اقـدام شـد            .كعبه منجر شد  

ها در سال  ها رسيد و اما مسجدالحرام در دوران سعودي تا اينكه به دوران سعودي
ملك عبدالعزيز دستور داد تا مسـجد را از هـر سـو       )  شمسي 1328( قمري،   1368

 شمسـي آغـاز شـد،       1325 - قمـري  1375ايـن توسـعه كـه از سـال          . توسعه دهند 
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اين مقدار مساحت بـراي جمعيـت       .  رساند مربع متر 160861مساحت مسجد را تا     
تعداد درهـاي مسـجد نيـز در      .  هزار تن در نظر گرفته شد      300نمازگزاري بالغ بر    

ملك فهد كه به دنبـال مـرگ بـرادرش خالـد، در سـال               .  رسيد 64اين افزايش تا    
 بـه سـلطنت رسـيد، يكـي از كارهـاي       شـمي هجـري 1361 - هجري قمري  1402

 1409وي بـه سـال      . اساسي خود را رسيدگي به امـور حـرمين شـريفين قـرار داد             
اي افزايش دهد و به       قمري، تصميم گرفت، مسجد الحرام را به صورت بي سابقه         

اصالح و ترميم آن و اطـرافش بپـردازد و ايـن افـزايش تـا ايـن تـاريخ، بيشـترين                  
.  تاريخ مسجد الحـرام در ايـن مسـجد صـورت گرفتـه بـود               افزايشي بود در طول   

 متـر مربـع در   000/46/- در بيـرون مسـعي     -مساحت تقريبي اين ميادين در شرق     
باشـد و پـرده     متـر مربـع مـي   000/88/- متر مربع و جمعاً     000/42/-جهات ديگر   

 و كعبه به دليل قرار گرفتن در معرض آفتاب و باران و باد، هر سال نياز به تجديد
و نصـب پـرده بطـور معمـول در       . شـد   تعويض داشت و هر سال دو بار عوض مي        
گرفته است و رنگ آن مشكي است؛ و     روز عرفه و يا روز عيد قربان صورت مي        

نام دارد، از پارچه ابريشمي سياه بافتـه شـده و در روي آن              » برقع«پرده در كعبه    
 . نوشته شده استآيات قرآن كريم نقش بسته و با رسم الخط در باالي آن



 احكام و مناسك حج: مبحث پنجم

  »127صفحه « 

 :شروط حجفرضيت و 
يكـي  :  فرض در حج دو چيـز اسـت   شروط فرضيت و شروط اداء -شروط حج 

 اموري كه هر گاه كسي آن شـرايط         احرام، دوم وقوف به عرفات و عالوه بر آن        
را هـا   گردد و حتي اگـر يكـي از آن        را بدست آورد حج بر وي فرض و الزم مي         

اي حج نخواهد بود بطوريكه علمـاء بـزرگ و           آن شخص ملزم به اد     نداشته باشد 
 1:اند عبارتند از فقهاي كرام گفته

 قـدرت داشـتن بـه اداي حـج          -4،  بـالغ بـودن    -3،  عاقل بودن  -2 آزاد بودن،    -1
 )صحيح البدن(

 عالم به فرضيت حج باشد و اعمال و مناسـك حـج را در   - مسلمان-عالوه بر آن 
 .2وقت حج انجام دهد

بالغ و كودك هر چند عاقل و غني باشد فرض نيست و نيز             پس بر شخص كافر نا    
بر شخص سفيه، ابله كه نتواند خـوب و بـد را از هـم تميـز و تشـخيص دهـد نيـز         

و همچنين كسي كه مملوك ديگري باشـد، بـر او نيـز حـج فـرض                 . فرض نيست 
 .نيست

ني شخص بايد استطاعت و توانايي اداي حج را نيز داشته باشد يع: ها عالوه بر اين  
قدرت پرداختن هزينه به سوار شدن راحله، كرايه موتور و يا كشتي و يا طيـاره و        

پس بنابراين اكر گسـي     . و امنيت راه و امكان رفتن و داراي سالمتي بدن باشد          ... 
قادر به رفتن حج نباشد از طرف خود وصيت نمايـد كـه حـج نماينـد و و نيـز در          

 روز عيـد فطـر تـا روز عيـد قربـان       و آن3»اشهر معلومـات  «وقت حج باشد؛ يعني     
 .است) هاي شوال، ذيقعده و عشر ذيحجه ماه(

                                                           
١ -  $F�G $٢١٣ه�ا� 
2 - $F�G ٢bوزs* 'دآ nا� ، 
٣ - $F�G ه�ا�$<\٢،. 
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 :بيان احكام حج براي زنان
 :براي زنان احكام زير ضروري است

محرم در مدت سفر شرط است و اگـر محـرم نداشـته باشـد               داشتن  براي زن،    -1
 و محرم عبارت از شوهر و يا هر كسي كه نكـاحش بطـور            1گردد  حج فرض نمي  

از ابـن عبـاس    ... ائمي بر وي حرام باشد، مثل پدر، پسـر، بـرادر، عمـو، دائـي و                 د
نبايد هيچ مردي با زني خلوت نمـوده        :  فرمودند )ص(روايت است كه پيغمبرخدا   

در فـالن غـزوه   : و يا زني بدون محرم مسافرت نمايد، شخصي برخاسـته و گفـت        
بـرو بـا زن خـود    « : نـد ام؛ ولي زنم به حج رفتني شده اسـت، فرمود      ثبت نام كرده  

 .»حج كن
روز اسـت     اگر محل و اقامت زن تا به حرم شريف از مقدار سفر كه سه شبانه               -2

يعني زني كه بخواهد از محلي كه به سـوي       . ، بودن محرم شرط نيست    باشدكمتر  
 . كيلومتر كمتر باشد، نياز به داشتن محرم نيست78حرم حركت كند از 

وط به رفتن حج براي زن فـراهم بـوده و محرمـي             هايي كه مرب    اگر تمام شرط   -3
 .2هم همراه داشته باشد مانع شدن شوهر به اين زن از اعتبار ساقط است

دختران نزديك به بلوغ هم حكم زن را دارند و بدون محرم سفر جايز نيست                -4
 .3باشد و بايد دانست كه مخارج محرم به عهده زن مي

تن به حج محرمي نداشت، حـج بـراي او          اگر زني در طول عمر خود براي رف        -5
 .گردد فرض نمي

بندد، البتـه   احرام زن مثل احرام مرد است، منتها زن در لباس دوخته احرام مي            -6
 . براي زن بهتر استروشنلباس 

                                                           
1 - $F�G $٢١ ه�ا�> 
٢ - $F�G >٧، p�, $F�G $٢١، ه�ا�> 
3 - $F�G $٢١ ه�ا�> 
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تواند عده را ترك نمايـد و بـه           ي طالق باشد، نمي     اگر زني در گذراندن عده     -7
 .حج برود

ر نداشته باشد و محرمي هم نداشته باشـد، بـراي           اگر زني شوه  «  ):1(يادآوري  
 .»1او الزم نيست از جهت محرم با مردي ازدواج نمايد تا او را به حج ببرد

 :قول امام مالك و شافعي آن است كه ):2(يادآوري 
 .2زن بدون محرم به همراه افراد صالح مسافرت كند، اشكالي ندارد« 

حـيض دواء بخـورد و نهايتـاً حـيض          اگر زن براي جلوگيري از       ):3(يادآوري  
نبيند هيچ مشكلي بر او نيست، اما بايد دانست كه زن در احرام بـا مـرد در مـوارد        

 .3زير با هم اختالف دارند
 .پوشد زن لباس دوخته مي -1
 .پوشد چكمه مي -2
 .كند در تلبيه صدا را بلند نمي -3
 .كند  نمي4در طواف رمل -4
 .كند  نمي5اضطباع -5
 .كند ميان دو ميل هروله نميدر  -6
 .كند تراشد، بلكه كوتاه مي سر را نمي -7
 .بوسد حجراسود را وقتي ازدحام باشد نمي -8
 .كند اگر ازدحام باشد، باالي كوه صفا صعود نمي -9

                                                           
١ -   $F�Gري  ٣٨����اي ,�9 ا�0أ�   ) � ,3�9� و {   : (، ار8�د ا

 ).أن �;tوج n� Y² ±�(اذ ا¢ �~Y °� ¯0م 
٢ -   $F�G ري ٣٧����و a�ل �ـ�د { 1ـ³س �c9ـ0أ� أن          : ،ار8�د ا

�ـ� و �            �
 aـ�ل &Qـs{1 0*���     0 ¯0م 
� ا�u��h و ه� aـ�ل 
 �K*�!� ...)�0ج 
� %��ء WC�ت « ���� و ا

٣ -$F�G   ١ه�يb١ و ٢b١ و ٣b\-وزs* 'دآ nا� . 
 . �K1ًا در 1�ر� ا�Y آ�Q ����� $c9اه| داد- 4
 . �K1ًا در 1�ر� ا�Y آ�Q ����� $c9اه| داد- 5
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 .خواند اگر ازدحام باشد در نزد مقام ابراهيم نماز نمي -10
و نيز در حالت حـيض  در حالت حيض ترك طواف وداع بر زن جايز است      -11

 .جايز است) طواف فرض(تاخير طواف زيارت 
 :ها انواع حج و كيفيت اداي آن

 :حج برسه نوع است
  حج مفرد-1
  حج تمتع-2
  حج قران-3
 را از آن جهـت      نـوع حـج    مفرد به معني يكه و تنهاسـت، و ايـن            :حج مفرد  -1

سيدن بـه ميقـات   گويند كه شخص در سفر به مكه، از ميقات يا قبل از ر              مفرد مي 
بيـان  بندد كه چگونگي نيـت آن را در جـاي خـود               تنها براي اداي حج احرام مي     

 .خواهيم كرد
اين حاجي بعد از رسيدن به مكه مكرمه طواف قدوم و سعي بين صفا و مـروه بـه          
جــاي آورد كــه طريقــه طــواف و چگــونگي اداي ســعي را در جــاي خــود بيــان 

ي سر خـود را بتراشـد و يـا كوتـاه كنـد،              و سپس بدون اينكه مو    .  داشت مخواهي
اسـت در احـرام خـود بـاقي     ) ترويه( كه به نام روز ذيحجههمانطور تا روز هشتم     

به عبارت ديگر تا روز دهم ماه ذيحجه يعني بعد از زدن جمره عقبه كـه             . ماند  مي
اي كه در قسمت غربي منـي بعـد         هفت سنگ است به آخرين جمره از سه جمره        

آيد، كه در اين  ار دارد، سر خود را تراشيده از احرام بيرون مياز مسجد خيف قر
 .باره در جاي خود صحبت خواهيم كرد

بنا بر ظاهر روايت و از ابـي      ) افراد(تمتع افضل است از حج مفرد      :حج تمتع  -2
روايت شده است كه افراد افضل است زيرا كه سفر تمتع براي عمره    ) رح(حنيفه  
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تمتع به معني استفاده كـردن      . 1 براي حج واقع مي شود     است و سفر و احرام مفرد     
گوينـد كـه شـخص        و فايده گرفتن است، و اين نوع حج را از آن سبب تمتع مي             

حاجي براي استفاده كردن از اعمال مبـاح، بـين اعمـال عمـره و اعمـال حـج، از                    
سازد و به قصـد اداي حـج از ميقـات و يـا                احرام بيرون آمده و خود را حالل مي       

بندد كه چگونگي نيت آن را در جاي    از آن فقط براي اداي عمره احرام مي        قبل
 .خود خواهيم گفت

 موي سر خود را تراشيده و يا كوتاه          عمره اين شخص بعد از اداي طواف و سعي       
از احرام بيرون آيد بعنوان مثال بـا زن خـود           ) تر است   كه البته بتراشد اولي   (كرده  
ي كه براي حج احرام ببندد انشاء اهللا در ايـن مـورد             تواند نزديكي كند تا روز      مي

 .بعداً صحبت خواهيم كرد
گفتـه اسـت كـه     ) رح(قران از تمتّع و افراد افضل است، شـافعي           :حج قران  -3

قـران بـه معنـي    . 2گفته كه تمتع افضل اسـت    ) رح(افراد افضل است و امام مالك       
اند كه شخص در  گفتهاتصال و پيوست است، و اين نوع حج را بدان جهت قران        

ز انمايد، كه حـاجي       يك نيت و در يك سفر، عمره و حج را متصل بهم اداء مي             
كه چگونگي بندد  ميقات و يا قبل از آن به نيت اداي عمره و حج با هم احرام مي     

اما اين شخص وقتي كه به مكـه مكرمـه          . خواهيم گفت  نيت آن را در جاي خود     
به جاي آورده و بعد از انجام دادن ايـن اعمـال،       رسيد طواف كرده و سعي عمره       

اش كامل گرديـد، طـواف قـدوم را انجـام        گرد، و چون عمره     اش كامل مي    عمره
اگـر كسـي    . گردد  الزم نمي ) دم(دهد، طواف قدوم سنت بوده و به ترك آن            مي

 طـواف قـدوم بجـاي       بخواهد سعي حج خود را در همين وقت انجـام دهـد بايـد             

                                                           
ِانf ) رح( ا�ّ;c;� ا*Jـ� 
ـY ا{*ـ0اد و ,ـY ا1ـ� ����ـ$                - 1

  َ��ِ �J*ا{*0اد ا         ��0$ وا��ـ0د /ـ�0ćdK�ِ �aوا �0�/ �;ّc;ّا� fن
 ١\٢ه�ا�$ F�G$ : وا�a ا��;$

2 - $F�G $0ان ه�ا�a RFB
 ٢٣٨ ر�yع �8د $1 
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نمايد و بعد از انجام طواف و سـعي         ) رمل(و  ) اضطباع(قدوم   در طواف    آورده و 
گـردد و بـه عبـارتي تـا روز دهـم              كه مراسم حج شروع مي    ) ترويه(تا روز هشتم    

ماند كه تفصـيل مناسـك حـج در جـاي خـودش           ذيحجه در احرام خود باقي مي     
 .خواهد آمد

 ):مستقل(هاي حج  فرض
سبب باطل شـدن آن خواهـد       هاي حج را انجام ندهد         يكي از فرض   ياگر شخص 
 :1ها عبارتند از شود؛ و آن فرض نيز ترميم نمي) دم(بود و با 

 .در ميقات و يا قبل از ميقات احرام بستن و متصل به آن تلبيه گفتن -1
 .وقوف عرفه را انجام دادن و يا آن را به تأخير نينداختن -2
 .طانجام دادن اكثر شوط طواف زيارت؛ يعني حداقل چهار شو -3

ها نيز به عنوان فرايض بالتبيعـه   هاي فوق اين فرض بايد دانست كه عالوه بر فرض     
 .مورد توجه قرار گيرد) غير مستقل(
با دل و زبان نيت كردن كه البته به زبان گفتن مستحب است و متصـل بـه آن                    -1

 :تلبيه گفتن؛ كه تلبيه گفتن چنين است

ـ ح الْ نَّ إِ ،كيب لَ ك لَ كيرِ شَ  الَ كيب، لَ كيب لَ مهللَّ اَ كيبلَ« مد النِّ  و ـ ع مه 
 .»ك لَكيرِ شَ الَ،كلْمالْ وكلَ
 .هاي فرض را در زمان خود انجام دادن هر يك از شرط -2
 .ها را به ترتيب انجام دادن اين فرض -3
 ترك جماع بعد از احرام و قبل از وقـوف بـه عرفـه، بايـد دانسـت كـه نفـس                -4

 .2جماع سه مرحله دارد

                                                           
١ -   $F�G \٢-  $��a��*�0$ ا{�0ام و ا���aف 0K1*ـ$      :  0h;i ا

 .و #�اف ا��t�ر�
٢ - $F�G ه�ا�$٣<٢ و ٢<٢  
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از ابتداي احرام تا وقوف به عرفه با زن خود همبسـتر شـود، حجـش فاسـد                  : الف
 .شود مي
 .گردد  الزم مي1همبستر شود، بدنه) تقصير(از وقوف به عرفه تا حلق : ب
 .گردد  الزم مي2دم تا طواف زيارت همبستر شود،) تقصير(از حلق : ج

 : واجبات حج
. گـردد  الزم مـي  ) دم( اين واجبات را تـرك نمايـد، بـه او            هر گاه حاجي يكي از    

اين تـرك  . شود يعني بايد يك گوسفند بكشد با اين تفاوت كه حج او باطل نمي 
. چه از روي قصد باشد و چه از روي سهو مگر اين كه عذر شـرعي داشـته باشـد      

 :3واجه هستيم عبارتند ازمبعضي از آن واجبات كه بيشتر با آن 
 . ميقات و يا قبل از آناحرام در -1
 .هوسعي بين صفا و مر -2
 بعد از طلوع فجر روز دهم تا طلوع خورشيد      - ولو لحظاتي  -وقوف به مزدلفه   -3

 .روز دهم
 .استمرار وقوف بعرفه تا غروب آفتاب -4
زدن جمره عقبه پيش از تراشيدن و يا كوتاه كردن موي سر در  روز اول عيد            -5

 . دوم و سوم عيدو زدن هر سه جمره در روز
تراشيدن و يا كوتاه كردن موي سر قبل از بيرون آمدن از احرام كه اين عمل                 -6

 .گيرد  و در زمين حرم صورت مي4در ايام نحر
 .انجام دادن طواف زيارت در ايام نحر -7

                                                           
 . ذ�1 8' ا/2- 1
 . ذ�1 �/��� ا/2- 2
٣ - �G   $F>ـ$   ٧��a�� ا�ـn دآـ'     -١٢b و   <١٢ Gـ�0h;i ،-    $F ا

 .*sوز
4 -�%�10a روزه�ي  
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 .ها براي آفاقي) وداع(انجام دادن طواف صدر  -8
 :هاي حج سنت

هـا موجـب سـرزنش و احيانـاً گنـاه           تـرك آن  ها، ثواب داشته و       انجام دادن سنت  
 :1هاست كه شود و از اين سنت و يا فديه نمي) دم(است، اما سبب 

شروع كـردن بـه طـواف از حجراالسـود البتـه بعضـي از علمـا آن را واجـب                      -1
 .شمردند

 .از مكه به سوي مناء رفتن) هشتم ذيحجه(روز ترويه  -2
 .ت ميسر بودنغُسل كردن براي وقوف به عرفه در صور -3
 .مبيت در مزدلفه -4
 .در مني در شب يازدهم و دوازدهم نماز و دعاء خواندن -5
 .حركت از مني به سوي عرفات بعد از طلوع آفتاب در روز نهم ذيحجه -6

 :مستحبات حج
ها گناهي بر شخص نيسـت و سـبب       كه انجام دادن آن سبب ثواب و از ترك آن         

 :2 مستحبات عبارتند از ي از آنبعض. گردد دم و يا صدقه نيز نمي
 .بلند گفتن تلبيه -1
 .بسيار گفتن تلبيه -2
 .غُسل كردن براي داخل شدن به مكه مكرمه -3
 .دعاء و استغفار زياد در وقوف به عرفه -4
 .وقوف به عرفه به نزديك جبل الرحمه -5
 .انجام دادن طواف زيارت در روز دهم ذيحجه -6

 :ات حجهمكرو

                                                           
١ - $F�G وز١٣٠و١٢٩s* 'دآ nا� . 
٢ -  $F�Gوز١٣٠و١٢٩s* 'دآ nا� . 
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گـردد از   ت سبب نقصان عمل شده ولي موجب دم و يا صدقه نمي           انجام مكروها 
 :1آنهاست كه

 .ها ترك سنتي از سنت -1
 .مبيت در خارج از مني در شب نهم، يازدهم و دوازدهم ذيحجه -2
 .با سنگي كه جمره زده شده دوباره جمره زدن -3
 .نتراشيدن و يا كوتاه نكردن همه موي در هنگام بيرون آمدن از احرام -4

 :آنچه بر حاجي حرام است
ها  موارد زير بر حاجي حرام است كه جريمه جنايت هر يك از آن            

 .در جاي خود خواهد آمد
 .در حالت احرام جماع كردن -1
 .غيبت، دروغگويي، تهمت، جدل و جنگ و كندن موي بدن -2
 .گرفتن ناخن -3
 .پوشيدن لباس دوخته -4
 .پوشاندن سر -5
 .آن در مبحث جنايات خواهد آمد چگونگي .شكار كردن -6
 . چگونگي آن در مبحث جنايات خواهد آمد.كشتن حشرات -7
 .قطع كردن درختان -8

 :مسئله ميقات
 آن مكاني است كه قبل از رسيدن به مكـه مكرمـه تعيـين شـده اسـت و                    :ميقات

جاهايي كه براي ميقات به اهل . نبايد عبور كرد) ميقات(بدون احرام از آن مكان 
 :2اق تعيين شده است عبارتند ازاالف

                                                           
١ - $F�G وز١٣١s* 'دآ nا� ، 
٢ - $F�G \٣\ و ٢$��a�� .، 0h;i ا
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 . جايي كه براي ساكنين حاجيان مدينه منوره است:ذوالحليفه -1
 .آيند  براي حاجياني كه از جانب شام به سوي مكه مكرمه مي:جحفه -2
 .آورند  حاجياني كه از طرف سرزمين عراق به مكه روي مي:ذات العرق -3
 .آورند وي مي حاجياني كه از سوي يمن به مكه ر:يلملم -4
 .آورند  حاجياني كه از سوي نجد به سوي مكه روي مي:قرن -5

و . گردد الزم مي) دم( اگر كسي بدون احرام از ميقات بگذرد بر وي :يادآوري
 در غير  دهد،  از همانجا احرام بسته مراسم حج را انجام مي         ادا شد بعد از اينكه دم     

در ايـن صـورت دم      . احرام ببندد اين صورت به عقب برگشته و در بيرون ميقات          
اي هم بر او واجب نيست؛ در صورتي كه به محـل              شود و صدقه    از وي ساقط مي   
 .1حرم نرسيده باشد

                                                           
١ - $F�G >ري٩���� .، ار8�د ا
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 :احرام و طريقه نيت
يعني كسـي كـه     . نيت كردن و متصل به آن تلبيه گفتن است        : احرام عبارت است  

اشته باشد كه قبالً بيـان     و يا حج قران را د     ) عمره(و يا تمتع    ) مفرد(نيت اداي حج    
بعـد از پوشـيدن لبـاس       . گرديد و بخواهد در ميقات و يا پيش از آن احرام ببنـدد            

اسـت، بهتـر آن اسـت كـه لبـاس      ) ردائـي (و ) ازار(احرام كه آن عبارت است از  
احـرام  : در سفر نامه ناصر خسـرو قباديـاني آمـده كـه           . احرام به رنگ سفيد باشد    

وخته از تن بيرون كند و ازاري به ميان بندد، و ازاري گرفتن آن باشد كه، جامه د
ديگر يا چادري بـر خويشـتن در پيچنـد و بـا صـداي بلنـد بگوينـد، لبيـك الهـم                       

بو نمايد    اگر حاجي بتواند قبل از بستن احرام غُسل كند و خود را خوش            .... لبيك
هاي خود را گرفته و به نظافت شخصي خـود برسـد و سـپس          و موي بدن و ناخن    

احرام ببندد و ازار بايد از زانوهاي پا پايين و از ناف شكم باالتر قرار گيـرد و ردا     
هايش را خالي نگرداند، مگر در مـواردي كـه بعـداً     دور بدن او را بپوشاند و شانه      

را به كمر خود به قصد نگهداري پول ببندد،         ) كيسه پول (خواهيم گفت و هميان     
آن اگر قصد نيت حـج مفـرد را داشـته باشـد             ل   ركعت نماز خوانده و به دنبا      2سپس  

 .1 كند و آن چنين استحجپس بايد نيت 
 .»ينِّ مِهلْبقَ تَ وي لِهرْسي فَ،جح الْديرِأي نِّإِ مهاللَّ« 

كنم، پس آن را برايم        براستي من نيت حج مي      !پروردگارا: معناي آن چنين است   
ول كن، و متصل به آن با صـداي بلنـد تلبيـه بايـد               آسان بگردان و آن را از من قب       

 :يعني: گفت
ـ ح الْ نَّ إِ ،كيب لَ ك لَ كيرِ شَ  الَ كيب، لَ كيب لَ مهللَّ اَ كيبلَ« مد النِّ  و ـ ع مه 
 .»ك لَكيرِ شَ الَ،كلْمالْ وكلَ
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ود و نيز تا داخل   بار با صداي نسبتاً بلند تكرار ش       3و سنت است اين تلبيه حداقل        
شدن به خانه تكرار نمايد و مستحب است، بعد از تلبيه گفـتن دعـا كنـد، و بهتـر                    

 :است اين دعا را بخواند
 ينَذِ الَّنَي مِنِلْعج اَي، ونِّ مِهلْبقَ تَ وكِسا النُّذَ هاءِدأي لَي عنِّعِأ مهللَّاَ« 
تَاسجابا لَ وك و  آم ا بِ نوودِعك اتَّ و بعو رَا أمكو اج نْي مِنِلْعدِ فْ وك 
 .»مهتُلْب قِ ومهتَيضَر اَ ومهنْ عتيضِ رذينَالَّ

بايد دانست كه زنان تلبيه را با صداي آهسته به طريقي كه خود بشـنوند خواهنـد                 
 .گفت

 حـاجي بايـد نعلـين بپوشـد و قسـمتي از پـا يعنـي در            ، به جاي كفش   :يادآوري
 .شود باز باشد و زنان از اين امر مستثني هستند جايي كه بند كفش بسته مي

 را نيت كرده باشد پس اين شخص بايد اول نيـت عمـره         حج تمتع و اگر كسي    
نمايد و نيت عمره بعد از بستن احرام و خواندن دو ركعـت نمـاز بـه طريقـي كـه            

 :گفته شد چنين است
» مرِأي نِّاِاَللَّهيالْد عرَمفَ،ه يرْسالِهيقَ تَ ولْبينِّا مِه«. 

كنم آن را براي من آسان بگردان و آن را از من              من عمره را نيت مي    ! پروردگارا
و بقيه مناسك آن از قبيل طواف و سـعي هماننـد حـج مفـرد خواهـد                 . »قبول كن 

د نيت كند، پس نيـت حـج و عمـره بـا هـم يـا               ) قارن(و اگر كسي حج قران      . بود
 :شود و چنين بگويد كرده مي

 »مرِي اُنِّ اِاَللَّهيالْد عرَمهالْ و حفَج ،يسرها لِمقَ تَي ولْبهينِّا مِم«. 
كـنم، پـس آن دو را بـرايم آسـان             براستي من نيت عمره و حج مـي         !پروردگارا« 

نمـود، جـاي   و كسي كه پيش از حج عمره   . »بگردان و آن دو را از من قبول كن        
 از حكـم  )رضـي اهللا عنـه    (چنانچه روايت است كه كسي از ابن عمر       . باكي نيست 

 )ص(پيغمبرخدا: باكي ندارد، و عالوه نمود كه: عمره، پيش از حج پرسيد، گفت
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پــيش از انجــام دادن مراســم حــج عمــره نمودنــد و روايــت اســت كــه كســي از  
: انـد؟ گفـت    نجـام داده   چنـد عمـره ا     )ص(پيغمبرخـدا :  پرسيد )رضي اهللا عنه  (عمر

اما در غير وقت حج كسـاني كـه       . ها در ماه رجب بود      چهار عمره كه يكي از آن     
 عمـره را نيـت     تنعـيم  مسجدبخواهند عمره كنند، و در محدوده حرم باشند، از          

 .كنند
:  روايـت اسـت كـه گفـت        )مـا رضـي اهللا عنه   (ابـوبكر  عبدالرحمن بن از  

 را پشـت سـر خـود      )ارضـي اهللا عنهـ    (ايشـه  به او امر نمودند كه ع      )ص(پيغمبرخدا
 .سوار كرده و او را از تنعيم عمره بدهد
ــم   ــن جعش ــك ب ــن مال ــراقه ب ــي اهللا عنه(و از س ــارض ــا   )م ــه ب ــت ك ــت اس  رواي

نمودند، مالقات نمـوده       در نزد جمره عقبه، در حالي كه رمي مي         )ص(پيغمبرخدا
نه : ست؟ فرمودند خاص براي شما  ) فسخ حج به عمره   (آيا اين   : و از ايشان پرسيد   

 )1785: رواه البخاري. ( بلكه براي ابد است !خير
 در مـورد  )ص(پيغمبرخدا:  در روايتي آمده است كه  )رضي اهللا  عنها   (عايشهو از   

ولي ثواب عمره به اندازه خرج و مصـرف، و يـا بـه    ... «: اند كه عمره برايش گفته 
 )1787: ريرواه البخا. (»گردي اندازه مشقتي است كه متحمل آن مي

از يـك   «:  فرمودنـد  )ص(پيغمبرخـدا :  روايت است كه   )رضي اهللا عنه  (از ابوهريره 
عمره تا عمره ديگر، سبب كفاره گناهان بين ايـن دو عمـره اسـت، و بـراي حـج                  

 )1773: رواه البخاري. (»مبرور، ثوابي بجز از جنت نيست
 .هاي ديگر هم باشد صحيح است  نيت انواع حج به زبان:يادآوري

 :1 طواف بر هفت قسم است:انواع طواف
 .طواف قدوم -1
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 )زيارت، فرض (.طواف افاضه -2
 ).صدر(طواف وداع -3
 .طواف عمره -4
 .طواف نذري -5
 .طواف تحيه مسجد -6
 .طواف نفلي -7
 طواف قدوم، آن طوافي است كه محـرم، هنگـام رسـيدن بـه         :طواف قدوم  -1

ر داخل مكـه مكرمـه شـده اسـت انجـام       مكه كه نيت حج مفرد يا قران كرده و د         
دهد، طواف قدوم سنت بوده و تارك آن مستوجب مالمت بـوده و از تـرك                  مي

 .1هاست طواف قدوم براي آفاقي. گردد آن دم يا صدقه الزم نمي
 كه به نام طواف حج يا طواف فرضي و يا ):طواف زيارت(طواف افاضه   -2

طوافي است كه بعد از وقـوف بـه    اين طواف همان    . شود  طواف ركني نيز ياد مي    
شـروع و آخـر آن تـا غـروب     ) دهم ذيحجه(عرفه و پس از زدن جمره عقبه روز  

 .دوازدهم است
 طواف وداع آخرين طوافي است كه حاجي هنگـام          ):صدر(طواف وداع    -3

ها واجـب اسـت نـه بـراي      قصد خارج از مكه مكرمه را داشته باشد و براي آفاقي        
 .برد ه طواف وداع واجب نيست ولي انجام دهد ثواب آن را مي البته در عمر.2ها مكي
 طواف عمره بركسي است كه به قصد عمره احرام بسته باشد            :طواف عمره  -4

 .اند يعني آنان كه نيت حج تمتّع كرده
 اين آن طوافي است كه در اصل بر شـخص حـاجي واجـب               :طواف نذري  -5

من بعد از نماز مغرب يـا  : گويد  مي مثالً. نبوده و خودش بر خود الزام كرده است       
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ايـن  . بعد از نماز فجر يا هر روز بعد از نماز ظهر يـك طـواف انجـام خـواهم داد        
 .ي خود وفا كند شخص بايد به وعده

بـراي كسـي كـه داخـل        .  اين طـواف مسـتحب اسـت       :طواف تحيه مسجد   -6
 .يستگردد و اگر كسي آن را انجام ندهد گناهي بر ذمه او ن مسجد الحرام مي

 اين طواف، آن طوافي است كه شخص به جهت قربه الـي اهللا              :طواف نفلي  -7
 .برد دهد و ثواب آن را مي انجام مي
 انواع طواف به جز طواف نذري و طواف تحيه مسجد و طواف نفلي    :يادآوري

 .را در جاي خود به تفصيل بيان خواهيم كرد
 :طريقه طواف

، قبل از داخل شدن بـه شـهر   )و مروه  صفا(و اينك سخني در باره طواف و سعي         
مكه مستحب است در صورت ميسر بودن غُسل نموده و يا طهارت و وضوء كند               

بگويد و هنگامي   ) تلبيه(و وقتي كه داخل شهر گرديد، مكرراً با صداي نسبتاً بلند          
 :افتد، اين دعا را بخواند كه نظرش به مؤذن و يا ديوارهاي حرم مطهر مي

»منَّ اِ اَللَّه ذالْ هرَحم رَ حمك الْ، ولَبد لَ بدك اَ الْ ، و اَ نَ م ـ م ـ ع الْ  و كنُ بد 
عبدتُئْ، جِ كنْ مِ ك الدٍ ب عِ بهٍيرَثِ كَ وبٍنُذُ، بِ هٍيد اَ ، و عالٍم س اَ ئهٍي ،لُأسك 
ملَأسالْ ه لَ اِ رِّطَضْميالْ ك ،ـ م ـ  فِشْ ـ  نْق مِ ابِذَ عـ  تَ نْ، اَ ك ي بِ نِلَبِقْتَسـ م ضِح 
وِفْعكتُنْ اَ، و نِلَخِدفِي يحِسِ فَيتِنَّ جكو ... «. 

و بعد از گذاشتن وسايل و لوازم سفر در محل اسكان خـود هنگـامي كـه داخـل                   
وارد شـود و وقتـي كـه        ) باب السـالم  (مسجد الحرام گرديد در صورت امكان از        

 :چشمش به خانه مشرفه افتاد اين دعا را بخواند
ـ   و هابه م يماً و ظِع تَ اً و فريشْ تَ تيبا الْ ذَ ه د زِ للَّهماَ« ـ دزِ نـاً و م اَ اً و رّ بِ نْ م 
ظَّعمه فَرَّ شَ  وه رَّ كَ  ومه م نْم ح جاَ ه و تَ اعرَمفيرِشْ تَ ه تَ اً و ظِع يماً رِكْ تَ يماً و
رّ بِوستد درود فر)ص(و بر پيغمبر» يماناً اِاً و. 
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حال اگر حاجي نيت حج مفرد كرده باشد، يعني احرامش تنها بـراي حـج باشـد                 
طواف قـدوم سـنت بـوده و از تـرك آن دم             . طواف او، طواف قدوم خواهد بود     

خـود را در ايـن وقـت        ) صفا و مره    (اگر حاجي بخواهد سعي     . گردد  واجب نمي 
 آنسـت   اظطبـاع  .1دهد  انجام مي ) رمل(و  ) اضطباع(انجام دهد در طواف قدوم      

گيـرد    كه گردن راست خود را بايد لخت كرد و آن اظطباع درصورتي انجام مي             
پس مثالً در طواف نفلي كه شخص بدون سـببي          . كه در پشت سر آن سعي باشد      

 آنسـت  رملو . دهد، اظطباع الزم نيست از اسباب به جهت قربه الي اهللا انجام مي  
ت عادي قـدري تيزتـر حركـت    كه شخص طواف كننده در سه شوط اول از حال      

حـديث  هايش را انـدكي بطـرف بـاال حركـت دهـد؛ چنانچـه در             نموده و شانه  
:  روايت است كه گفـت     )رضي اهللا عنه  ( در صحيح البخاري از ابن عباس      شريف

 بـه مكـه آمدنـد، مشـركين      )رضي اهللا عنـه   ( و صحابه  )ص(هنگامي كه پيغمبرخدا  
هـا را خسـته و         شـهر مدينـه آن     گرمايه  اند ك   اند، كساني    اينهايي كه آمده    :گفتند

 ، امـر نمودنـد تـا در سـه شـوط اول طـواف              )ص(پيغمبرخـدا . ناتوان ساخته است  
ولي در بين دو ركن يماني و ركن حجراالسود، بايد بطور عـادي         . نمايند) رمل(

امر نكردند؛ سببش شفقت ) رمل(ها را به  طواف نمايند، و اينكه در همه شوط آن
 ] 1602: رواه البخاري [.ها بود و مهرباني بر آن

) رمـل (اكنون چه الزم است كه :  روايت است كه گفت )مارضي اهللا عنه  (از عمر 
رمل فقط جهت اظهار قوت براي مشركين بود، و اكنـون خداونـد متعـال               . نمائيم
را   خـواهيم آن    از ايـن جهـت نمـي      : اند سپس خـودش گفـت       ها را از بين برده      آن

 ] 1605: رواه البخاري [. آن را انجام داده است)ص(داترك نماييم كه پيغمبرخ
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ايـن  ) قـران (همانطوريكه گفتيم براي كسي كه حج و عمره را با هم نيت كرده            
و سنت است كـه بـراي قـدوم طـواف ديگـري       . طواف او براي عمره خواهد بود     

،  ال الـه اال اهللا     ، اهللا اكبـر،   اكبر اهللاپس در طواف اين شخص،      . انجام دهد 
 رفتـه آن را     حجراالسـود  گفته بـه طـرف       اكبر، اهللا اكبر و هللا الحمد     اهللا  

ــاد باشــد از  . ببوســد  مشــخص شــده كــه در مســير  ســبز چــراغاگــر ازدحــام زي
 اشـاره كـرده، بـه طـرف سـمت       حجراالسود قرار دارد به سـوي       حجراالسود

راست روي آورده طواف را به خالف عقربه ساعت آغاز نمايد؛ آنچه در مـورد               
رضـي اهللا   (روايـت اسـت كـه عمـر       «:  در احاديث شريف آمده كه     دحجراالسو

دانم كـه تـو سـنگي هسـتي، نـه             من مي :  را بوسيده و گفت    حجراالسود )ماعنه
 تـو را  )ص(ديديم كه پيغمبرخـدا  اي، اگر نمي تواني ضرري برساني و نه فايده   مي

 )1597: رواه البخاري. (»بوسيدم اند، هرگز تو را نمي بوسيده
 را ديـدم   )ص(پيغمبرخـدا «:  روايت است كـه گفـت      )مارضي اهللا عنه  (راز ابن عم  

 نمـوده  استالمكه هنگام قدوم به مكه و شروع نمودن به طواف، حجراالسـود را      
 )1603: رواه البخاري. (نمودند) رمل(و در سه شوط اول

 .البته بر طبق مذهب حنفي در زمان ازدحام بوسيدن حجراالسود كراهيت دارد
 ركـن   )ص(ديـدم پيغمبرخـدا   :  روايت است كه گفـت     )رضي اهللا عنه  (از ابن عمر  

را بـا   ) رمـل (و سـپس هفـت شـوط      . يماني و ركن حجراالسود را استالم نمودنـد       
و اگر تمتع نيت كرده باشد، يعني فقط عمـره          . رعايت اظطباع و رمل بجاي آورد     

ـ                  ت كرده باشد، باز طواف و سعي را انجام دهد و در طواف هر يك از نيهـا    تني
در هر شوط دعاهايي را بخواند كـه علمـاء كـرام بـراي هـر يـك شـوط در نظـر           

 .اند گرفته
 :دعاهاي طواف
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 :1دعاي شوط اول -1
 »سباهللاِ انَح  الْ وحمهِلَّ لِ د إ  الَ  وـ كْ اَ  واهللاُ  اهللاُ  االَّ له رُب ـ   الَ ، و ح لَو الَ  و  
 مه اللَّ.)ص( اهللاِلِوسي رلَ عمالَالس وهالَالص ومِيظِع الْيلِعاهللا الْ بِالَّإ هوقُ
 زوفَالْ وهِرَخِاآلا وينْي الد فِهمائِ الداهافَمعالْ وهيافِع الْ ووفْع الْكلُأسأ ينِّإِ
 .»ارِ النَّنَ مِاهجالنَّ، وهِنَّجالْبِ
»را فِ نَا آتِ نَب نْي الدي ا حنَسه، ـ ي اآل  فِ  و ـ  ح هِرَخِ نَسه ـ قِ، و ـ  نَ ذَا عـ  اب  ارِ النَّ
أوا الْنَلْخِدنَّجه ماألع رَ، بِارِرَبحتِمكي زِا عزُيفَّا غَ ياري ،ا رالْب مِالَعنَي«. 
 :دعاي شوط دوم -2
ـ مأ نَم و األ  كمرَ ح مرَحالْ و كتُي ب تيبا الْ ذَ ه نَّإِ مهاللَّ«  ـ عالْ و كنُ بد 
عبدك نَأ  و ا عبدك و  نَ اب ع دِبك و  ذَ ه قَا مالْ ام بِ ذِائِع ـ  ك ـ  نَ مِ ، ارِ النّ
 .»ارِي النَّلَا عنَتَرَشَ با ونَموح لُمرِّحفَ
 قَوسفُالْو  رَفْكُا الْ نَيلَإه  رِّ كَ ا و نَبِولُ قُ ي فِ هنْي ز  و انَميإلِا  نَيلَإ بب ح مهاللَّ« 
عِالْوصانَيو ،اج دِاشِ الرَّنَا مِنَلْعنَي«. 
  »مـ قِنِي   اَللَّه ذَعابـ  ك ي وتَ م ـ ب ـ  عِ ثُع بادكو ،ار ـ قْز ـ جي الْنِ ـ غَ بِهنَّ رِي 
 .»ابٍسحِ
 »  ماَللَّهرتَ ا الَ نَب جنَتْا فِ نَلْعقَلْ لِ همِالِ الظَّ مِونَي نَ  ، ورَا بِ نَجحتِمقَ الْ نَ مِ كمِو 
 .»نَيرِافِكَالْ
»را فِ نَا آتِ نَب نْي الدي ا حنَسه ـ ي اآل  فِ ، و ـ  ح هِرَخِ نَسه ـ قِ، و ـ  نَ ذَا عـ  اب  ارِ النَّ
أوا الْنَلْخِدنَّجه ماألع رَ، بِارِرَبحتِمكي زِا عزُيفَّا غَ ياري ،ا رالْب مِالَعنَي«. 
 :عاي شوط سومد -3
 »مأي  نِّإِ اَللَّهعبِ ذُو الشَّ نَ مِ ك ك كِرْالشِّ و اقِقَالشِّ و ـ  النِّ  و ـ   و اقِفَ وءِ س 
 .»دِلَو والْلِهاأل والِم الْي فِبِلَقَنْم الْ ورِظَنْم الْوءِ س وِالقِخْاأل

                                                           
١ - $F�G وزs* 'دآ ،n٢٣٣ ا��K1 $1 . 
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 »مأي نِّإِ اَللَّهألُسضَ رِكاكالْ و نَّجهأ ، وعبِذَو نْ مِكطِخَ سكارالنَّ و«. 
 »مأ ينِّإِ اَللَّه عبِ ذُو قَ الْ هِنَتْ فِ نْ مِ كرِب أ  وعبِ ذُو ـ  ك ـ تْ فِ نْ مِ  يـا و  حم الْ هِنَ
 .»اتِممالْ
 »ماَللَّه نِرْشُ احتَ ي حت  ـ  اءِ لـو س الْ دِي ـ رْم لِسـ  نَي س ،نَدِي ا مـ ح و  )ص(دٍم 
نْي مِنِقِاسح رْ شَهِضِوبأالَ هأظْم  بعدأا هداًب«. 
 »رزِا ال تُ  نَبلُ قُ عونَب ا بعذْإ دهدا،نَتَي وهـ  نْا مِ نَ لَ ب ـ ح ر كنْد لَ مـ إ ه  كنَّ
 .»نَيمِاحِ الرَّمحرأا  يكتِمحرَ، بِابهو الْتنْأ
»را فِ نَا آتِ نَب نْي الدي ا حنَسه ـ ي اآل  فِ ، و ـ  ح هِرَخِ نَسه ـ قِ، و ـ  نَ ذَا عـ  اب  ارِ النَّ
أوا الْنَلْخِدنَّجه ماألع رَ، بِارِرَبحتِمكي زِا عزُيفَّا غَ ياري ،ا رالْب مِالَعنَي«. 
 :دعاي شوط چهارم -4
 »ماَللَّه اج لْعه ح ج ا مرُبو راً و س ع كُشْياً مو نْ ذَ راً و فُغْباً مراًو و  ع م حاً الِالً ص
قْمبو تِ الً، و جارتَ نْ لَ ه بور ي ، الِا عم ا فِ  مي الص درِ اخْ رِونِج ـ  ا اهللاُ ي ي  نَ مِ

 .»ورِي النُّلَإ اتِملُالظُّ
ـ  ، و كتِمح ر اتِبجِو م كلُأسأ اَللَّهم إِنِّي «  ائِزَ عم ـ رَفِغْ م ـ  كتِ والس ،المه 
 .»ارِ النَّنَ مِاهجالنَّ وهِنَّجالْ بِزوفُالْ، ورٍّ بِلِّ كُنْ مِهمينِغَالْ، ومٍثْإِ لِّ كُنْمِ
 »رنِّ قَ بي بِ نِعم ا رنِتَقْزي و  ارِ بلِ ك فِ ي يأا مطَعنِتَييلُاخْ، وفلِّي كُلَ ع 
 .»رٍيخَ بِكنْ مِي لِهٍبائِغَ
»را فِ نَا آتِ نَب نْي الدي ا حنَسه ـ ي اآل  فِ ، و ـ  ح هِرَخِ نَسه ـ قِ، و ـ  نَ ذَا عـ  اب  ارِ النَّ
أوا الْنَلْخِدنَّجه ماألع رَ، بِارِرَبحتِمكي زِا عزُيفَّا غَ ياري ،ا رالْب مِالَعنَي«. 
 :دعاي شوط پنجم -5
 »منِلِّظِ اُ اَللَّهتَ ي حلِّ ظِ ت شِرْ عك ي ،وـ  ظِ الَّإ لِّظِ الَ م ـ  الَ  و كلُّ اقِ بالَّإ ي 
وجهك و  نِقِ اسنْ مِ ي ح بِ نَ ضِويـ  ك س نَدِي ا مـ ح ـ  )ص(دٍم ـ ينِ ه هبرْ شَ  هئَ
رِمئَيظْنَ الَهأمب عدأا هداًب«. 
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ـ حا م نَدي س كيبِ نَ هنْ مِ كلَأا س  م رِي خَ نْمِأسألُك   اَللَّهم إِنِّي «  مص(د( و  
 .»)ص(دمحا منَدي سكيبِ نَهنْ مِكاذَعتَا اس مرِّ شَنْ مِك بِذُوعأ
ـ و فِ أ لٍو قَ نْا مِ هيلَإي  نِبرِّقَا ي  م ا و هميعِ نَ  و هنَّجالْأسألُك   اَللَّهم إِنِّي «  لٍع 
ـ  نْا مِ هيلَإِ ينِبرِّقَا ي  م ار، و  النَّ نَ مِ ك بِ ذُوعأ  و لٍم ع وأ ـ  فِ وأ لٍو قَ أ لٍعو 
علٍم«. 
 »ماَللَّه ر نَب ا هأ نْا مِ نَ لَ بزنَاجِو ذُ ا و ررَّا قُ نَاتِيأ هعنٍي و ، اج لْا لِ نَلْعقِتَّمنَي 
 .»اماًمإِ
»را فِ نَا آتِ نَب نْي الدي ا حنَسه ـ ي اآل  فِ ، و ـ  ح هِرَخِ نَسه ـ قِ، و ـ  نَ ذَا عـ  اب  ارِ النَّ
أوا الْنَلْخِدنَّجه ماألع رَ، بِارِرَبحتِمكي زِا عزُيفَّا غَ ياري ،ا رالْب مِالَعنَي«. 
 :دعاي شوط ششم -6
 »ملَ نَّإِ اَللَّه ك لَ عي قُ حثِقاً كَ ورَيفِ ه يم ا بنِي ي و  بنَيك و ، قُ حـ ثِقاً كَ و رَيه 
ـ  م  و يلِ    هرْفِاغْا، فَ هنْ مِ ك لَ انَا كَ  م مه، اللَّ كقِلْ خَ نَي ب  و ينِيا ب ميفِ  انَا كَ
 .»ينِّ عهلْمحتَ، فَكقِلْخَلِ
 »منِنِغْأ اَللَّهبِ ي اللِحـ  ك نْ ع ـ رَ ح ـ اعطَ بِ ، و كامِ ـ  كتِ نْ ع م ـ ع   و كتِيصِ
 .»هِرَفِغْملْ اعاسِا و، ياكو سِنْم عكلِضْفَبِ
 »منَّإِ اَللَّه ب تَيك ظِ عيم و ، وجهرِ كَكيمنْأ ، وتا اللَّ يه !ـ ح ـ ميلِ  ميرِ كَ
ظِعيحِ، تُمالْب فْعفَو ،اعفانَّ ع« 
 »رأ بزِونِعنِ رَكُشْأ نْأ ي عتَمتِ الَّ كنْأ يعمت لَ عي و  لَ ع الِي ودي نْأ  و 
 .»نَيمِلِسم الْنَ مِينِّإِ ، وكيلَإِ تب تُينِّإِ، ضاهرْحاً تَالِ صلَمعأ
»را فِ نَا آتِ نَب نْي الدي ا حنَسه ـ ي اآل  فِ ، و ـ  ح هِرَخِ نَسه ـ قِ، و ـ  نَ ذَا عـ  اب  ارِ النَّ
أوا الْنَلْخِدنَّجه ماألع رَ، بِارِرَبحتِمكي زِا عزُيفَّا غَ ياري ،ا رالْب مِالَعنَي«. 
 :)آخرين شوط(دعاي شوط هفتم  -7
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 »ماَللَّه ي لِرْسرَ اآلخِ يه األ  و لَو ي و صِ اعنِمافِطَلْأ بِ يك و  اج نِلْعـ  مِ ي نْم 
حِيبك و  حِ يب ـ  ر سلَوك و  ـ  ي ـ  عِ بحِ بادـ  ك حِالِ الصأ،  نَيوـ لِو ياءك 
 .»نَيقِتَّمالْ
 »منِّإ اَللَّهأ يلُأسإ كيامِاناً كَمقِالً، ييادِناً صرِقاً و زاسِقاً و طَالالًعاً ح يباً و 
ـ  نَ هبو تَ راً و اكِاناً ذَ سلِعاً و اشِباً خَ لْقَ صو تَ حاً و ـ و بـ  قَ ه ـ  الْ لَب متِوو ـ ر احه 
ـ  هĤج النَّ  و هنَّجالْ بِ زوفَالْ، و تِوم الْ دع ب همح ر  و هرَفِغْ م  و تِومدالْنْعِ  نَ مِ
 .»نَيمِاحِ الرَّمحرأا ، يارفّا غَ يزُيزِا ع يكتِمحرَ، بِارِالنّ
 »ربز لْي عِنِدنِقْحِلْأ ماً وبِي حِالِالصنَي«. 
 »رسِ نَنْإِا  نَذْاخِؤَ ال تُ  انَبأا نَينَأطَخْأ وا رنَبال تَا و لْمِحلَ عـ ي ـ إِا نَ ـ راً كَص ا م
حتَلْمه ذِي الَّ لَ عقَ نْ مِ نَي نَلِب ا، رنَبال تُا وحنَلْماقَا ال طَا مهِا بِنَ لَهو اعفا نَّ ع
 .»نَيرِافِكَ الْمِوقُي الْلَا عنَرْصانْا فَالنَو متنْأا نَمح ارا ونَلَرْفِواغْ
»را فِ نَ آتِ انَب نْي الدي ا حنَسه ـ ي اآل  فِ ، و ـ  ح هِرَخِ نَسه ـ قِ، و ـ  نَ ذَا عـ  اب  ارِ النَّ
أوا الْنَلْخِدنَّجه ماألع رَ، بِارِرَبحتِمكي زِا عزُيفَّا غَ ياري ،ا رالْب مِالَعنَي«. 

ده و دو    آمـ  )عليـه السـالم   (و بعد از پايان يافتن طواف، به مقـام حضـرت ابـراهيم            
 :ركعت نماز طواف را اداء نمايد و بعد از نماز اين دعاء را بخواند

 »منِّإِ اَللَّهأ يلُأسإ كيم اناً يبِلْ قَ رُاشِب ي، و قِ يي ادِناً ص أي  تَّقاً حلَعـ أ م   الَ هنَّ
صِيينِبالَّإِ ي تَا كَ  مبلِ ت ي ضَ رِ  ونْ مِ يبِ ك ا قَ مسملِ    تنْأ ،يت لِ ويـ  ي  ي فِ

نْالديتَهِرَ اآلخِا و ،نِفَّويم لِسنِقْحِلْأماً وبِي حِالِالصنَي«. 
 »متَ الَاَللَّه دا فِنَ لَعينَامِقَ متَرْفَغَ الَّإاً نْبا ذَذَا ههالَ و ه رَّ فَالَّإِا متَجالَه و  
دضَ قَ الَّإِناً  يتَيه الَ و رِ مفَ شَ الَّإِضاً  يتَيه الَّإِاالً   ضَ  الَ ، و ه دتَيه الَ  و  ح اجنْ مِ ه 
حجِائِونْ الديضَ قَالَّإِ هِرَ اآلخِا وتَيها وي تَرْسها يا رالْب مِالَعنَي«. 
 »متَاَللَّه نَفَّوا ممِلِسنَيأ  ونَيِحا ممِلِسنَيا بِنَقْحِلْأ  وحِلِاالصغَنَي زَ خَرَيايا و 
 .»نَيمِاحِ الرَّمحرأا  يكتِمحرَ، بِنَينِوتُفْ مالَ

 :سپس به سوي آب زمزم رفته، و از آن به قدر كافي نوشيده اين دعا را بخواند
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 »مأي  نِّإِ اَللَّهلُأسافِماً نَ لْ عِ ك رِ عاً و ز ـ قاً و ـ  عاً، و اسِ ـ  فَ شِ ـ  نْاء مِ   و اءٍ د لِّ كُ
رَمٍ، بِقْسحتِمكأا  يرحمِاحِ الرَّمنَي«. 

 زمزم آبيعني بعد از نوشـيدن  .  استمروه و صفا بين سعيو اما عمل بعدي،    
) صفا و مروه(شخص حاجي و يا عمره كننده بايد بين صفا و مروه را سعي نمايد              

 مفـرد   همانطوريكه اشاره شد اين سعي براي قارن و تمتع سعي عمره و براي حج             
 .سعي حج خواهد بود

 :نيت سعي
 :در قسمت بلندي صفا بايد سعي را چنين نيت كرد

ـ  فَ  اهللاِ رِائِع شَ نْ مِ هورْم الْ ا و فَ الص نَّإِ«  »هلُوس ر  و  اهللاُ أدا ب م بِ أدبأ«  نّم 
حالْ ج بيأ تتَواعالَ فَ رَم نَ جاح لَ عينْأ ه طَّ يوهِ بِ فم ا و طَ تَ نْ موـ  خَ ع راً ي
 . »ميلِ عرٌاكِ شَ اهللاَنَّإِفَ
صفا و مروه از مراسم خداست هر كه حج خانه كند يا عمره گزارد، رواست كه «

 .»اي بدلخواه كند، خدا حق گزار و داناست بر آن طواف برد و هر كه نيكي
 رضـي اهللا  (عايشـه   ) سعي بين صفا و مروه    ( در باب وجوب سعي      :وجوب سعي 

داده و به هيچ      سعي بين صفا و مروه را انجام مي        )ص(پيغمبرخدا«: گويد   مي )اعنه
 ).1643: رواه البخاري. (وجه روا نيست كسي آن را ترك نمايد

 .هاي سعي زياد فاصله بيفتد مكروه است  اگر بين شوط):1(يادآوري
باشد  او مانده سعي حاجي اگر همه كارهايش را انجام داده ولي ):2(يادآوري

 واجب است؛ ولي اگر اصالً سعي نكرده    دم  بر او   بيرون آمده باشد،   احرامو از   
شود، اول  از حرم خارج شود و بخواهد سعي خود را اعاده كند، با احرام وارد مي

 .شود كند، دم از وي ساقط مي كند و بعد سعي مي طواف مي
 . تاخير انداختن سعي بدون عذر مكروه است):3(يادآوري
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روي به كعبه ايستاده اين دعـا را  ) صفا(ز اينكه به سعي شروع كنند بر باالي     قبل ا 
 :بخواند

 ه اللَّ الَّإِ هلَإِ  الَ  و دمح الْ هِلَّلِ، و اللَّه اكْبرُ ،  اللَّه اكْبرُ ،  اللَّه اكْبرُ ،  رُب اكْ هلَّال« 
وحدرِشَ الَ هيلَ ك لَ ه ،الْ ه لْمكلَ و الْه حمدي ،يِحيو مِ ييبِت ،خَ الْهِدِيرُي 
وه وشَلِّي كُلَ ع دِءٍ قَ يرٌي«. 
 »ماَللَّه لِّ ص لَ ع ي سنَدِي بِ نَ ا ونَي ا و م نَالَو ا و هِي آلِ لَ ع أ  وصهِابِح تْأ  وـ ب  هِاعِ
 .»نِي الدمِوي يلَإِ نَيعِمجأ

شـود و    اول از صفا به سوي مروه شـروع مـي  و شوط. سپس شروع به شوط نمايد    
برگشت آن از مروه به سوي صفا شوط دوم خواهد بود و دوباره از صفا به مـروه      
شوط سوم و از مروه بسوي صفا شوط چهارم و باز از صفا به سـوي مـروه شـوط           
پنجم و از مروه به سوي صفا شوط ششم و باالخره از صفا به سـوي مـروه شـوط                 

 .1ن شوط سعي استهفتم كه آن آخري
 در بين دو چراغ سبز بين صفا و مروه جاجيان در صـورت امكـان بـه      :يادآوري

 .روند و زنان از اينگونه رفتن مستثني هستند صورت هروله راه مي
 :دعاي سعي

 : 2)از صفا به مروه(دعاي شوط اول  -1
ـ حالْراً، و يبِكَ اللَّه اكْبرُ ،  اللَّه اكْبرُ ،  اللَّه اكْبرُ ،  اللَّه اكْبرُ  مـ  لِ د ـ ثِ كَ هِلَّ ي راً و 

سباللَّ انَح الْ ه ظِعمِي بِ  و حرِكَ الْ هِدِممِي رَكْ به صِأ وي اللَّ نَ مِ الً، و فَ لِي اسجد 
 .الًيوِيالً طَ لَهحب س وهلَ
 »ررْفِ اغْ ب و  ار حم و اعف رَّكَ تَ  وم تَ  و جاوز ع ا تَ منَّإِم لَعتَك ـ ع ـ ملَ ا الَ م 
 .»مرَكْ األزُّع األه اللَّتنْأ كنَّإِم، لَعنَ

                                                           
١ - $F�G ،ري���� .<١١ ار8�د ا
٢ - $F�G وز، ازs* 'دآ n٢ ا�\>�K1 $1 . 
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 داً و بع تَ ه اللَّ الَّإَ هلَإِ قاً، الَ دقاً صِ د صِ ه اللَّ الَّإِ هلَإِ ا، الَ ا حقً  حقً ه اللَّ الَّإِ هلَإِ الَ
ـ  نَيصِلِخْ، م اهيإِ الَّإِ دبع نَ  الَ ، و ه اللَّ الَّإِ هلَإِ ا، الَ قًرِ ـ   و نَي الـد  ه لَ ـ  و لَ  هرِ كَ
 .»نَورُافِكَالْ
ـ  نْم، فَ هِ اللَّ رِائِع شَ نْ مِ هورْم الْ ا و فَ الص نَّإِ«  ح الْ ج ـ ب يأ ت ـ تَو اع ـ  رَم  الَ فَ
نَجاحلَ عنْأ هِيطَّ يوهِ بِفما، وطَ تَنْ موخَع للَّإِنَ راً، فَيرٌكِا شَهلِ عيم«. 
 ):از مروه به صفا(دعاي شوط دوم  -2

دملِلَّهِ الْحرُ واكْب رُ، اللَّهاكْب رُ، اللَّهاكْب رُ، اللَّهاكْب اللَّه. 
  الَ  و هباحِ ص ذْخِتَّ ي م لَ يذِ، الَّ دم الص درْفَ، الْ دحاَ الْ داحِو الْ ه اللَّ الَّإِلَه إِ  الَ
داً،لَو لَ وم لَ نْكُ ي رِ شَ هيفِ ك الْ ي كِلْم لَ، وم ن لَ كُ يه لِ ولِّ الـذُّ  نَ مِ ي و ، 
 .راًيبِكْ تَهرْبكَ
رنَنَّإا  نَب مِا سنَع ياًادِنَا م ـ  ي ـ ي لإل يادِنَ ـ  آمِ نْأ انِم ـ  ونُ ـ مĤ، فَ مكُبرَا بِ ـ با، ر نَّ ا نَ
 .ارِرَباأل عا منَفَّو تَا ونĤَتِيا سنَّعرْفِّ كَا ونَبونُا ذُنَرلَفِاغْفَ
رنَب نَ آتِ ا و ا م ا ونَدتَّع لَا ع ي رلِسك نَزِخْ تُ الَ وا يوقِ الْمينَّإِ هِاملِخْ تُ الَكف 
 .ادعيمِالْ
ـ  نْم، فَ هِ اللَّ رِائِع شَ نْ مِ هورْم الْ ا و فَ الص نَّإِ«  ح الْ ج ـ ب يأ ت ـ تَو اع ـ  رَم  الَ فَ
نَجاحلَ عنْأ هِيطَّ يوهِ بِفما، وطَ تَنْ موخَع للَّإِنَ راً، فَيرٌاكِ شَهلِ عيم«. 
 ):از صفا به مروه(دعاي شوط سوم  -3

دملِلَّهِ الْحرُ واكْب رُ، اللَّهاكْب رُ، اللَّهاكْب رُ، اللَّهاكْب اللَّه. 
 »ررْفِ اغْ ب و ارحم و اعف كرَّ تَ  وم تَ  و جاوز ع ا تَ منَّإِم  لَعتَ ك ـ ع ـ  ملَ ا الَ  م 
 .»مرَكْ األزُّع األه اللَّتنْ اَكنَّإِم، لَعنَ
رلُ قُ غْزِتُا الَ نَبونَب ا بعذْإِ د ه دنَتَي ا، وهلَ نْا مِ نَ لَ ب نْدك ر حمنَّإ،  هنْأ كت 
 .ابهوالْ
ـ  نْم، فَ هِ اللَّ رِائِع شَ نْ مِ هورْم الْ ا و فَ الص نَّإِ«  ح الْ ج ـ ب يأ ت ـ تَو اع ـ  رَم  الَ فَ
نَجاحلَ عنْأ هِيطَّ يوهِ بِفما، وطَ تَنْ موخَع للَّإِنَ راً، فَيرٌاكِ شَهلِ عيم«. 
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 ):از مروه به صفا(دعاي شوط چهارم  -4
 .برُ، اللَّه اكْبرُ، اللَّه اكْبرُ ولِلَّهِ الْحمداللَّه اكْبرُ، اللَّه اكْ

ـ هِ اللَّلُوس ر دمح، م نَيبِم الْ قُّح الْ كلِم الْ ه اللَّ الَّإِ هلَإِ الَ الْقُادِ الص ـ و عد 
 .نُيمِاأل

ماَللَّه فِ لْ اجع قَ ي رِبنُ ي و فِ راً، و ي ب رِصنُ ي و راً، و نْ ع مِ يـ ي ـ  ينِ  راً، و و نُ
نْعي ارِسنُي راًو. 

مرَ اشْاَللَّهلِح يص رِديو ،ي لِرْسأ يرِمي. 
ـ ينِغَ الْ  و كتَرَفِغْ م مائِزَ ع  و كتِمحات ر بجِو م كلُأسأ ينِّاَللَّهم إِ  مـ  ه  نْ مِ

 .ارِ النَّنَ مِاهج النَّ وهِنَّجالْ بِزوفَ الْ ومٍثْإِ لِّ كُنْ مِهمالَالس ورٍّ بِلِّكُ
 »ررْفِ اغْ ب و  ار حم، و اعف رَّكَ تَ  وم تَ  و جاوز ع ا تَ منَّإِ ،ملَعك لَمتَع  ا الَ  م 
 .»مرَكْ األزُّع األه اللَّتنْأ كنَّإِم، لَعنَ
ـ  نْم فَ ،هِ اللَّ رِائِع شَ نْ مِ هورْم الْ ا و فَ الص نَّإِ«  ح الْ ج ـ ب يوِأ ت ـ تَ اع ـ  رَم  الَ فَ
نَجاحلَ عنْأ هِيطَّ يوهِ بِفما، وطَ تَنْ موخَع للَّإِنَ راً، فَيرٌاكِ شَهلِ عيم«. 
 ):از صفا به مروه(دعاي شوط پنجم -5

 .الْحمداللَّه اكْبرُ، اللَّه اكْبرُ، اللَّه اكْبرُ، اللَّه اكْبرُ ولِلَّهِ 
منِّإِ اَللَّهأ يعبِ ذُو الْ نَ مِ ك هم الْ ونِزَح أ ، وعبِ ذُو الْ نَ مِ ك عزِج كَالْ ولِس 

أ وعبِ ذُو الْ نَ مِ ك جنِب الْ  و لِخْب أ ، وعبِ ذُو لَ غَ نْ مِ كهِب  الـد ـ  و قَ  نِي رِه 
 .الِجالرِّ

ماَللَّهح بلَإِ با اإلِنَييانَمو زنْيفِه لُ قُينَبِورِّ كَا ولَإِ هرَفْكُا الْنَيفُ الْ وسقَوو  
 .نَيدِاشِ الرَّنَا مِنَلْع اج، وانَيصعِالْ
 »ررْفِ اغْ ب و  ار حم، و اعف رَّكَ تَ  وم تَ  و جاوز ع ا تَ منَّإِ ،ملَعك لَمتَع  ا الَ  م 
 .»مرَكْ األزُّع األه اللَّتنْأ كنَّإِم، لَعنَ

ماَللَّه اج فِ لْع بِلْ قَ ينُ ي و فِ راً و ي س عِمنُ ي و فِ راً و ي ب رِصنُ ي و ـ  راً و  ي فِ
 .راًو نُيسِفْ نَي فِلْع اجراً، وو نُيانِسلِ
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ـ  نْم، فَ هِ اللَّ رِائِع شَ نْ مِ هورْم الْ ا و فَ الص نَّإِ«  ح الْ ج ـ ب يأ ت ـ تَو اع ـ  رَم  الَ فَ
نَجاحلَ عنْأ هِيطَّ يوهِ بِفما، وطَ تَنْ موخَع للَّإِنَ راً، فَيرٌاكِ شَهلِ عيم«. 
 ):از مروه به صفا( دعاي شوط ششم -6

دملِلَّهِ الْحرُ واكْب رُ، اللَّهاكْب رُ، اللَّهاكْب رُ، اللَّهاكْب اللَّه. 
ـ  و قَد، ص هدح و ه اللَّ الَّإِ هلَإِ الَ عده ـ  نَ ، و رَص ـ  ع بده ـ   و زَ هـ  األ م زَحاب 
وحدلَإِ  الَ هاللَّ الَّإِ ه ه نَ الَ، و عبإِ الَّإِ دياه صِلِخْ، ملَ نَي ه     الـدنَي ـ  و ـ  ولَ  هرِ كَ
 .نَورُافِكَالْ

منِّإِ اَللَّهأ يلُأسض رِ كĤك الْ  و نَّجهأ ، وعبِذُو ـ ك ـ نْ مِ طِخَ سكـ  و  ارِالنَّ
 .ينَغِالْ واففَعالْي، وقَ التُّي وده الْكلُأسأ ينِّإِ مهاللَّ
 »ررْفِ اغْ ب و  ار حم، و اعف رَّكَ تَ  وم تَ  و جاوز ع ا تَ منَّإِ ،ملَعك لَمتَع  ا الَ  م 
 .»مرَكْ األزُّع األه اللَّتنْأ كنَّإِم، لَعنَ
 ):از صفا به مروه(دعاي شوط هفتم -7

دملِلَّهِ الْحرُ واكْب رُ، اللَّهاكْب رُ، اللَّهاكْب رُ، اللَّهاكْب اللَّه. 
ـ  انَحب س  و ،راًيثِ كَ هِ للَّ دمحالْراً، و يبِ كَ رُبكْ اَ هاللَّ ـ ح بِ  و هِ اللَّ هِدِم ـ  ب   و هرَكْ
 .الًيصِأ
 »ررْفِ اغْ ب و  ار حم، و اعف رَّكَ تَ  وم تَ  و جاوز ع ا تَ منَّإِ ،ملَعك لَمتَع  ا الَ  م 
 .»مرَكْ األزُّع األه اللَّتنْأ كنَّإِم، لَعنَ
رقَا تَ نَبنَّإِا  نَّ مِ لْبنْا كت مِ السيالْ ع لِعيم .تُ و ب لَ عنَّإِا  نَيـ أ ك ـ  تنْ  ابو التَّ
 .ميحِ الرَّروفُغَ الْتنْأ كنَّإِا نَلَرْفِاغْ، ومحيالرَّ
ربي رْستُ الَ و عرْستَ و مخَالْ بِمرِي. 
ـ  نْم، فَ هِ اللَّ رِائِع شَ نْ مِ هورْم الْ ا و فَ الص نَّإِ«  ح الْ ج ـ ب يأ ت ـ تَو اع ـ  رَم  الَ فَ
نَجاحلَ عنْأ هِيطَّ يوهِ بِفما، وطَ تَنْ موخَع للَّإِنَ راً، فَيرٌاكِ شَهلِ عيم«. 

 رويپس از پايان شوط هفتم به باالي بلندي مروه رفتـه بـه سـوي كعبـه معظمـه                    
 :آورده اين دعا را بخواند
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 »رقَا تَ نَبنَّ مِ لْب ا و نَافِ ع ا واعف و  ي طَ لَ عتِاعك ـ   و ـ عِأ كرِكْ شُ ـ  ع  و انَّ ي لَ
ـ  اإل وانِميي اإللَ عا و نَلْكِتَ الَ كرِيغَ ـ كَ الْمِالَس ـ فَّو تَلِامِ ـ أ ا ونَ  اضٍ رتنْ
انَّع«. 

ملِرْفِ اغْ اَللَّهي والِلِ ودي لِ وجالْ عِمي نِمِؤْمنَي ـ ؤمِمِ الْ  و ـ م الْ  و اتِنَ مِلِسنَي 
مِالْولِساألاتِم ،حنْ مِاءِيهماأل ومرَ، بِاتِوحتِمكأا  يرحمِاحِ الرَّمنَي«. 
را فِ نَا آتِ نَبي نْ الدي ا حنَسفِ  وِ ه هِرَ اآلخِ ي ح نَسه نَقِ، و ذَا عارِالنَّ    اب ـ  و لِّص 
ـ  ع  و دٍمحا م النَو م ا و نَيبِ نَ ا و نَدِيي س لَ ع ملَّ س  و مهاللَّ ـ  لَ ـ أ  و هِي آلِ صهِابِح 
 .»نَيعِمجأ

حال اگر شخصي حج مفرد نيت كرده و يا نيت حج قران كرده باشد، مـوي سـر                  
كـه اعمـال حـج    ) ترويـه ( و تـا روز هشـتم  كنـد  كوتاه نميتراشد و يا  خود را نمي 
شود و به عبارت ديگر روز دهم ذيحجـه كـه عـن قريـب مناسـك آن                    شروع مي 

اما اگر تنها نيت عمره كرده      . ماند  روزها را خواهيم گفت در احرام خود باقي مي        
باشد، يعني نيت حج تمتع كرده باشـد بعـد از اداي طـواف و سـعي كـه بيـان آن                    

تر اسـت و در       رفت موي سر خود را تراشيده و يا كوتاه نمايد البته تراشيدن اولي            
 :وقت تراشيدن موي سر اين دعا را بخواند

ـ لِّكُ بِي لِلْعاج فَ،كدِي بِيتِياصِنَ  هِذِ ه مهاللَّ ـ هٍرَع شَ ـ و نُ راً يوقِ الْمـ ي هِام 
لِرْفِاغْوبِنْ ذَييي اسِا والْع هِرَفِغْم. 

حال با اين مناسك كار حاجي چه نيت حج قران و چه نيت حج مفرد و چه نيت                  
كامالً مشـخص و مجـزا شـده        ) ترويه(حج تمتع كرده باشد تا روز هشتم ذيحجه         

 .است
 :گيرد انجام مي) ترويه(الي كه در روز هشتم ذيحجه اعم

 : بايد صورت بگيرد، چنين استترويهاما اعمالي كه در روز هشتم يعني روز 
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انـد   اند در احرام خود باقي بوده قبالً گفتيم آنان كه قران و يا حج مفرد نيت كرده    
ام خود بيرون آمده    و اما آنانكه تمتع نيت كرده بودند و بعد از اداي عمره از احر             

ها بعد از غُسل و يا وضـوء دوبـاره لبـاس احـرام                بودند اين اشخاص يعني متمتعي    
خود را پوشيده و بعد از خواندن دو ركعت نماز احرام نيت حج نمـوده و متصـل      

 باشند مسئله سعي حل      اگر سعي خود را قبالً به عمل آورده       . گويد  به آن تلبيه مي   
تواننـد بعـد از        بعد از طواف زيارت انجام دهـد، مـي         شده است ولي اگر بخواهد    

اما آنانكـه بخواهنـد سـعي خـود را فعـالً            . حركت نمايد ) مني(نيت حج به طرف     
انجام دهند بايد بعد از پوشيدن لباس احرام، و نيت حج، قبل از حركت به سـوي                

 نمايد، زيرا سعي بدون طواف قبلي  ) سعي( انجام داده و سپس      طواف نفلي مني  
. و در اين طواف عمل اضطباع و رمل را نيز بجاي آورد           . تواند صورت گيرد    نمي

تـا قبـل از     ) هشتم(به هر حال طوري به سوي مني حركت كند كه در همان روز              
 :وقتي كه به مني رسيد، اين دعا را بخواند. برساند) مني(زوال آفتاب، خود را به 

ماَللَّه نَمِ(ا  ذَ هفَ ،)ي نْنُام لَ عـ  بِ ي م ـ نَا م ـ  تنْ ـ  ع هِ بِ ـ يلِوأي  لَ ـ أ  و كائِ لِه 
ـ  انَحب، س هشُرْ ع اءِمس الْ ي فِ يذِ الَّ انَحب، س كتِاعطَ ـ  يذِ الَّ  ضِر األ ي فِ
طْستُوه س بذِ الَّ انَحفِ ي الْ ي برِحبِ سلُيهس ،بذِ الَّانَحالنَّارِ  ي فِيانُطَلْسه ،
سبذِ الَّ انَحفِ ي الْ ي هِنَّج ر حتُمه س ،بذِ الَّ انَحي ـ  ر ـ  عفَ الس ماء و ـ  و  عضَ
 يا فِ نَا آتِ نَب، ر هِي إِلَ الَّإِ أجلْ م  الَ  و أجنْم الَ يذِ الَّ انَحب، س هِتِردقُ بِ نَيضِراأل
نْالديا حنَسهفِ و هِرَخِ اآليح نَسهنَقِ وذَا عارِنَّ الاب«. 
ـ ح الْ نَّإ،  كيب لَ ك لَ كيرِ شَ  الَ كيب، لَ كيب لَ مه اللَّ كيبلَ« مد النَّ  و ـ ع مه 
ـ  ي و الَع تَ هي اللَّ لَّ و ص  ك لَ كيرِشَك، الَ لْمالْ و كلَ لَّ سم ـ  ع ـ  لَ ي سنَدِي ا و 
 .»نَيعِمجأ هِابِحصأ  وهِي آلِلَ ع ودٍمحا مالنَو ما ونَيبِنَ

استقرار براي خود يافتند بـه دعـا و اسـتغفار و    جاي و در مني بعد از اينكه حاجي  
و پـنج وقـت نمـاز خـود را     . تلبيه و درود و صلواه و تالوت قرآن كـريم بپـردازد       
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يعني نماز ظهر، نماز عصر و نماز مغرب و نماز عشاء را در روز هشتم و نماز فجر      
تر اينكه اين نمازها با جماعت و در مسـجد            ر مني بخواند و اولي    را در روز نهم د    

 .باشد) خيف(
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 :اعمالي كه در روز نهم ذيحجه انجام گيرد
 است، نماز فجر را در مني ادا كرده و بعد از طلوع آفتاب از       عرفهروز نهم، روز    

و در هنگام حركت به سوي عرفات اين دعـا  . مني به سوي عرفات حركت نمايد   
 :واندرا بخ
 »ملَإِ اَللَّهيتَ ك وـ ج هت و  ـ لَ ع يتَ ك ـ كَّو ـ جولِ و تلْ ـ  الْكهِ  تدرأ مِيرِكَ
ـ محر اَ راً و وكُشْ م ييِع س راً و ورُب م يجحراً و وغْفُ م يبِنْ ذَ لْعاجفَ   الَ  و ينِ
ـ  اتفَرَع بِ ضِاقْ و يرِفَ س ي فِ ي لِ كارِ ب  و ينِبيخَتُ ح تِاجـ إِ،  ي ـ  ع كنَّ ي لَ
 .»رٌيدِ قَءٍ ي شَلِّكُ
ـ ب لَك لَكيرِ شَ الَكيب، لَ كيب لَ مه اللَّ كيبلَ  « يالْنَّإِ، ك ـ ح مدالنِّ وـ ع مه 
الَ إِلَه إِالَّ اللَّه وحده الَشَـرِيك لَـه، لَـه            «»ك لَ كيرِ شَ ك الَ لْمالْ و كلَ
 .»ءٍ قَدِيرٌ ملْك و لَه الْحمد، يحيِي و يمِيت و هو علَي كُلِّ شَيالْ

.  مردم را به آرامـي دعـوت نمودنـد         )ص(و در هنگام رفتن به عرفات، پيغمبرخدا      
 بـه  )ص( در روز عرفات بـا پيغمبرخـدا    )رضي اهللا عنه  (روايت است كه ابن عباس    

 از پشت سـرهياهوي مـردم و    )ص(مبرخداآمد، در اين وقت پيغ      طرف مزدلفه مي  
زدن شتران را شنيدند، با شالق خود به طرف مردم اشاره نموده و فرمودند              شالق  
.  آرام و باوقار باشيد، ثـواب و خيـر در شـتاب و تيـز رفـتن نيسـت              !اي مردم «: كه
 )1671: رواه البخاري(

 :وقوف به عرفه
ر و حقيرتر و خشـم آلـودتر از   آورده اند كه شيطان هيچ روزي خوارتر و رانده ت        

 .روز عرفه ديده نشده است
.  اسـت وقوف در عرفـه همين روز كامل در روز نهم از زوال آفتاب تا غروب        
اي را در عرفـه وقـوف         هـر چنـد لحظـه      -ولي اگر تا قبل از طلوع فجر روز دهـم         

 .نمايد حجش صحيح خواهد بود؛ حتي يك لحظه هم توقف كند
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 نماز ظهر و عصر را بطور جمع به شرطي كه امام مكه و       حال بعد از زوال آفتاب،    
يا خليفه وقت و يا نائب او امام جماعت باشد بخواند، در اين صورت با يك اذان 

هـا نمـاز خـود را بطـور           شود و در غير اين صورت آفـاقي         و دو اقامه نماز اداء مي     
ي از  چون وقوف به عرفـه يكـ      . جداگانه با جماعت خود به صورت قصر بخوانند       

يعنـي  » الحج عرفـه «:  فرمودند )ص(اركان حج است، بدين جهت حضرت رسول      
حج همان وقوف به عرفه است، پس حاجيان بايد در اين روز بزرگ در وقـوف                 

الرحمـه   هاي جبـل  خود به دعاء و استغفار مشغول شوند و اين وقوف در نزديكي        
 :باشد بهتر است، و بهتر است اين دعا را بخواند

ه إِالَّ اللَّه وحده الَشَرِيك لَه، لَه الْملْك و لَه الْحمد و هو علَي               الَ إِلَ  -1
رٌ  كُلِّ شَيمرتبه100(ءٍ قَدِي ( 

واً فُ كُ،ه لَنْكُ يملَ، ودلَو يملَ، ودلِ يم، لَدم الصه، اللَّدحأ ه اللَّو هلْقُ -2
 ). مرتبه100( دحأ
ـ ي اِلَ عتيلَّا صم كَ دٍمح مِ لِي اَ لَ ع  و دٍمحي م لَ ع لِّ ص للَّهم اَ -3 اهِرَبيم 
وي الِلَ ع اهِرَإِبيم ، إِنَّكمِحيدجِ مياللَّد ،همارِ بكلَ عي محدٍمو ي لَ ع
ـ مِ ح كنَّإِ مياهِرَبإِ لِآي  لَ ع  و مياهِرَبإي  لَ ع تكْارا ب م كَ دٍمح مِ لِآ يد 
جِميدو لَ عنَيا معهمرتبه100( م .( 
رقَا تَ نَبنَّإِا  نَّ مِ لْبنْ اَ كت مِ السيالْ ع لِعيم .تُ و ب لَ عنَّا اِ نَيـ أ ك ـ  تنْ  ابو التَّ
 .ميحِالرَّ
را فِنَا آتِنَبينْ الديا حنَسهفِ و هِرَ اآلخِي حنَسه،نَقِ وذَا عارِ النَّاب. 
رغْرِفْأا نَبلَ عنَيا صبثَ راً وبقْأ تدنَامانْا ونَرْصقَي الْلَا عرِافِكَ الْمِونَي. 
رسِ نَ نْإِا  نَذْاخِؤَتُ  ا الَ نَبأ انَينَأطَخْأ و ا، رنَب تَ  الَ ا و ـ ح ـ يلَ علْمِ ـ إِا نَ ـ راً كَص ا م
حتَلْمهذِي الَّلَ عقَنْ مِنَي انَلِب. 
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رانَب   تُ الَ و حنَلْم اقَ طَ االَا مهِا بِ نَ لَ ه و اعف ـ  ع ـ لَرْفِاغْا و نَّ ـ مح ار ا و نَ ـ ا، اَ نَ  تنْ
مانْا، فَنَالَونَرْصقَي الْلَا عرِافِكَ الْمِونَي. 

ماَللَّه لِّ ص ي سِ لَي عنَدِي بِ نَ ا ونَي ا و بِ حنَبِي ا و م نَالَو ا محدٍم و ، ـ  ع ـ  لَ   وِ هِي آلِ
 .نَيعِمجأ هِتِي بلِهأ ، وهِابِحصأ
 .ضيرْ يا ونَب ربحِ يهِياركاً فِبباً ميراً طَيثِداً كَم حهِلَّ لِدمحالْ
 .هِانِطَلْ سمِيظِ ع وهِهِج ولِالَج لِيغِبنْا يم كَهِلَّ لِدمحالْ
سبانَح ر بك ر زَّعِ الْ ب ه عم فُصِا ينَو و  الَ سم ي الْ لَ عـ رْم لِسنَيالْ وـ ح مد 
 .»نَيمِاحِ الرَّمحرأا  يكتِمحرَ بِنَي، آمِنَيمِالَع الْب رهِلَّلِ

 :حركت به سوي مزدلفه
عرفه قيقه در    د 20 تا   15در روز نهم آن هنگام كه خورشيد غروب كرده حدود           

به اين شرط كه نماز مغرب را نبايد .  نموده، به سوي مزدلفه حركت نمايدوقوف
بعـد  . در عرفه بخواند بلكه نماز مغرب و نماز عشاء خود را در مزدلفه جمع كنند              

و يا در هر جـاي ديگـر كـه بـراي     ) مشعر الحرام(از رسيدن به مزدلفه، به نزديك  
اگر وقت نماز عشاء داخل شـده باشـد، اول نمـاز            و  . اسكان بهتر است فرود آيند    

بايد دانست كه ايـن دو نمـاز بـا يـك          . شام و سپس نماز عشاء را با هم اداء نمايد         
 و در بين اين دو نماز، نماز ديگري از قبيل سنت و يا              1اذان و يك اقامه اداء شود     

، بنت مغـر  بعد از فارغ شدن اين دو نماز به ترتيب نماز س          . نفل و غيره را نخواند    
را بخواند و تكبير گفتن بين نمـاز مغـرب و عشـاء الزم نيسـت و            ... سنت عشاء و    

حـال  . تواند به دعا و استغفار مشـغول گـردد          بعد از فارغ شدن از نماز عشاء تا مي        
قبل از اينكه به استراحت بپردازد و يا به خـواب رود بـراي زدن جمـرات سـنگ                   

 عـدد  49جمع سنگ ريزه .  جمع آوري نمايد هايي به اندازه بزرگتر از نخود       ريزه
 . اشكال نشودر سنگريزه برداشته شود تا دچا60باشد، منتها حدود  مي

                                                           
١ - $F�G ري ا-٣\١���� ر8�د ا
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 :هنگام رسيدن به مزدلفه، اين دعا را بخواند
ملَإِ اَللَّهيأ كغَرب لَإِ ، ويأ كرجقَتَ، فَوـ  نُلْب كِسيو ـ فَقْ و ـ قْز ار ويتِ  ينِ

 ت أنْ كنَّإِ ه يا اللَّ  ينِبيخَتُالَ، و بلُا أطْ م مِ رَثَ أكْ مِيظِع الْ فِقِوما الْ ذَ ه يفِ
 .ميرِكَ الْادوج الْهاللَّ

 :آنچه در روز دهم انجام دهد
كـار حـاجي   . كه به نام روز نحر ناميده مي شود   . روز دهم ذيحجه روز عيد است     

حاجي بعـد از اينكـه شـب را    . ت استدر اين روز بسيار زياد و پر مشقت و زحم     
 گذراند، از خواب بيدار شده و بعد از طهارت و وضوء تا طلوع فجر               مزدلفهدر  

و بعد از طلوع فجر نماز صبح را به جماعت اداء نموده،        . به دعا و استغفار بپردازد    
 دقيقه را در صورت ميسر بودن در مشعر الحرام و يا در هـر    20 تا   15دقايقي چند   

 نموده و به دعا و استغفار براي خود و پـدر و مـادر و   وقوف مزدلفهيگر جاي د 
 :داند بخواند همه مسلمانان بپردازد و اين دعاء و يا هر دعاي ديگري را كه مي

 »ملِرْفِ اغْ اَللَّهي مِ جي ا اَ ع متُفْلَسه و  صِ اعي مِ نِمقَا بِ م ي، و ار نِقْزي ـ  ع الً م
هِبِي ضَرْالحاً تَصالْلِضّفَاالْا ذَي، يِنِّ ع ظِعمي...«. 

 ):مني(حركت از مزدلفه به سوي 
تلبيـه گويـان حركـت    ) منـي (بـه سـوي   . بعد از آنكه در روز دهم هوا روشن شد     

نمايد و وقتي كه به مني رسيد دعاء كند و لوازم سفر خـود را در چـادر گذاشـته                 
 .خود را براي زدن جمره عقبه آماده نمايد

 ):روز اول عيد(مره، روز دهمزدن ج
در اين روز فقط به جمره عقبه سنگ زده شود و آن آخرين جمره به طرف مكه                 

شود و مستحب است بعـد از طلـوع    و در اين روز فقط هفت ريگ زده مي    . است
صبح روز دهم تا زوال زده شود در غير اينصورت تا طلـوع آفتـاب روز يـازدهم          

 :نگ بگويدمكروه است و در هنگام زدن هر س
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 .»نِمحلرَّ لِضي رِ وهِبِزْ حِ وانِطَيلشَّماً لِغْ، ررُب اكْه اللَّهِ اللَّمِسبِ« 
توانيد به نزديـك آن       با انگشت سبابه خود تا مي     : و طريقه زدن ريگ چنين است     

. رفته و با دست راست در حاليكه دوش چپ به طرف كعبه معظمه باشد بيندازيد       
 هنگـام رمـي     )رضـي اهللا عنـه    (ايت است كه ابـن مسـعود       رو حديث شريف در  

 بـه  هجمره عقبه، كعبه را به طرف چپ و مني را به طـرف راسـت خـود قـرار داد     
كسي كه بر وي سوره بقـره نـازل گرديـده اسـت،         : هفت ريگ جمره زد وگفت    

 )1748: رواه البخاري. (همين گونه جمره زد
سـتاده نمـاز بخوانـد، رمـي       هر كسي كه قـادر باشـد در حالـت اي           ):1(يادآوري

داشته باشد، ... جمرات خود را انجام دهد ولي اگر ناراحتي قلبي يا تنگي نفس و     
 .تواند نيابت بگيرد مي

 .ها از جايي كه جمره انداخته شده، مكروه است  گرفتن سنگ):2(يادآوري
 :مسئله ذبح

و يا يك دانيد ذبح يك گوسفند  همانطوري كه مي. مسئله بعدي مسئله ذبح است
و اين ذبح براي كسـاني كـه نيـت تمتـع و يـا               . هفتم يك گاو و يا يك شتر است       

اند ذبحـي بـر       قران كردند واجب است و براي اشخاصي كه حج مفرد نيت كرده           
 .ذمه او نيست
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 ):تراشيدن سر(مسئله حلق
پس از انداختن سنگ جمره سر خود را تراشـيده       آنانكه حج مفرد نيت كرده اند       

انـد   د؛ ولي كساني كه حج تمتع و يا حج قـران نيـت كـرده           نآي  ام بيرون مي  از احر 
بايد اول ذبح را انجام دهند و سپس موي سر خود را بتراشـند و از احـرام بيـرون                    

 بعـد از  )ص(پيغمبرخـدا :  روايت است كه گفـت )رضي اهللا عنه  (از ابن عمر  . آيند
 )1719: رواه البخاري. (انجام حج، سر خود را تراشيدند

 دعـا كردنـد و   )ص( روايـت اسـت كـه پيغمبرخـدا    )رضـي اهللا عنـه  (و از ابن عمر  
يا رسـول   : اند، رحمت كن، گفتند     بر كساني كه سرشان را تراشيده     ! خدايا: گفتند
: ، گفتنـد )هـم دعـا كنيـد   (انـد،   براي كساني كه موي سر خود را كوتاه كرده        ! اهللا
يـا رسـول اهللا     : گفتنـد . » كـن  اند رحمـت    بر كساني كه سرشان را تراشيده     ! خدايا«

و ... « : اند، هـم دعـا كنيـد، گفتنـد          براي كساني كه موي سر خود را كوتاه كرده        
 )1727 :رواه البخاري. (»اند كساني كه موي سر خود را كوتاه كرده

 . اگر حاجيان سر همديگر را بتراشند هيچ اشكالي ندارد):1(يادآوري
سـت و زنـان بـه انـدازه يـك بنـد              تراشيدن سـر، خـاص مـردان ا        ):2(يادآوري

 ). سانتي متر2حدود . (انگشت موي سر خود را كوتاه نمايند
 . اگر سر، مو نداشته باشد، باز هم بايد تيغ بكشد):3(يادآوري 

 و از احرام بيرون آمد براي حاجي همه چيز حـالل            ،بعد از اينكه سر تراشيده شد     
ن قبـل از اداي طـواف       است، مگـر نزديكـي بـا زن خـود، چـون نزديكـي بـا زنـا                 

جائز نيست و كسـي مرتكـب چنـين عملـي شـود دم بـر وي الزم             ) زيارت(فرض
 .گردد مي
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 ):طواف فرض(مسئله طواف زيارت 
و حلق ) شكرانه(و ذبح ) جمره عقبه(مستحب است كه طواف زيارت بعد از رمي

 يعني در همان روز دهم، امـا حـاجي  . در اولين فرصت انجام گيرد ) تراشيدن سر (
اگر قبالً سعي را انجـام      . تواند طواف زيارت را تا غروب دوازدهم انجام دهد          مي

تـاخير در طـواف زيـارت موجـب دم        . نداده باشند، سعي خود را نيز انجام دهنـد        
 .خواهد بود
 اگر طواف زيارت را انجام نداده باشد و به كشور خود برگردد، بايد :يادآوري

طواف ؛ چون   دم نيز واجب مي شود    ي  تاخير    برگردد و با احرام طواف كند و برا       
 :در آيه كريمه آمده. زيارت فرض است و تا آخر عمر هم باشد، انجام دهد

»فوا بِلِو الْيطّوبالْتِي 1»قِيِتَع. 
 ايام نحر، روزهاي دهـم و يـازدهم و دوازدهـم ذيحجـه تـا غـروب                 :تذكر مهم 

 زيـارت هـم در همـين        چنانكه طـواف  . آفتاب است و شب داخل ايام نحر نيست       
و ايام تشريق نيز همين موقع است، منتهي ايام تكبير تشريق از          . شود  موقع ختم مي  

صبح روز عرفه، يعني از اداي نماز فجر روز نهم شروع و بعد از گفـتن تكبيـر در    
 .يابد نماز عصر روز سيزدهم پايان مي

 ):دوم و سوم عيد(اعمال روز يازدهم و دوازدهم 
ــازده ــد(م و دوازدهــم در روز ي ــر از زدن )روز دوم و ســوم عي ، در ايــن روز غي

 دانه ريگ زده شود، جمع اين 7هاي سه گانه كه در هر روز براي هر كدام  جمره
 دانه خواهد بود و به ترتيـب زدن         49 دانه روز اول عيد جمعاً       7 دانه و    42دو روز   

 بـود و وقـت     شود، يعني بر خالف جمره عقبه خواهد        آن از طرف مني شروع مي     
جمره روز دوم و سوم بعد از زوال تا غروب همان روز است و قبل از زوال جايز            
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جمره زدن، بعد از رمي دو جمره بايد به همواري رفته و روي خـود را بـه       . نيست
 .ه دعا كنندطرف قبله نمود

 جمره كوچك را به هفت ريگ رمي        )مارضي اهللا عنه  (روايت است كه ابن عمر    
گفت، بعـد از آن پـيش رفتـه تـا بـه همـواري                 ن هر ريگ تكبير مي    نموده و با زد   

هـايش را بـاال كـرده و دعـا            رسيد، در اينجا روي به قبله مدت طوالني دسـت           مي
 را  لبعد از جمره زدن طرف شما     . نمود  بعد از آن جمره ميانه را رمي مي       . كرد  مي

كـرد، بعـد از     ميرسيد، در اينجا روي به قبله كرده و دعا        گرفته تا به همواري مي    
جــا توقــف  نمــود و در آن آن جمــره عقبــه را از قســمت پايــاني وادي رمــي مــي 

 .پيغمبر خدا را ديدم كه همينطور رمي نمودند: گفت كرد؛ بلكه برگشته و مي نمي
هـا در ايـن دو روز، بعـد از زوال تـا              و وقت مستحب زدن جمـره      ):1(يادآوري

 .غروب آفتاب است، چنانكه قبالً گفته شد
 . در ايام تشريق، نيت عمره مكروه تحريمه است):2(يادآوري
 طواف عمره تا چهار دور فرض است و در آن اضـطباح اسـت و          ):3(يادآوري

 .كنند نيز در سه دور اول رمل مي
 .شود شود؛ ولي دم الزم مي الزم نمي) شتر( در عمره اصالً بدنه ):4(يادآوري
ها در حـل اسـت؛ بـه عبـارت            ي مكي  محل احرام بستن عمره برا     ):5(يادآوري
كنند، نه از ميقات ولي كساني كه براي اولين بار             نيت مي  تنعيم مسجدديگر در   

خواهند داخل مكه شوند و مدينه قبل باشند بايد از ذوالحليفه و مسجد شـجره             مي
از مسـجد  ... هـاي دوم و     اما براي عمره  . كه ميقاتقاه اهل مدينه است احرام ببندند      

 .بندند  احرام ميتنعيم
 :عمل طواف وداع
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دهنـد و آن از        است كه حاجيـان انجـام مـي        آخرين عملي انجام طواف وداع،    
واجبات حج است و آن در موقعي است كه حاجيان بخواهند از مكه مكرمه بـار                

صـفا  (در طواف وداع اضطباع و رمل و نيز سعي        . سفر به قصد شهر خود بر بندند      
ف وداع حاجيان، هر نوع استغفار و يا هر درخواسـتي           پس از طوا  . نيست) و مروه 

از خداوند تعالي دارند، چه معنوي و چه اخروي مسئلت نمايند و با كعبه و ملتزم                
و حجراالسود و با مقام ابراهيم و آب زمزم خداحافظي كرده و در حالت تضـرع         
 ...در صورت امكان، عقب عقب آمده يعنـي رو بـه كعبـه بـوده بـا خانـه خـدا و                       

 .خداحافظي نمايند
خداوند براي همه مسلمين زيارت خانه خدا را نصيب بگرداند؛ البته بايد دانسـت              

هاسـت، ايـن طـواف از گـردن زنـاني كـه           بـراي آفـاقي   ) صـدر (كه طـواف وداع   
 در صـحيح البخـاري آمـده        حديث شريف چنانچه در   . اند، ساقط است    حائض

بـه مـردم امـر شـد كـه          : فـت  روايت است كـه گ     )رضي اهللا عنه  (از ابن عباس  : كه
طواف به خانه كعبه باشـد، ولـي ايـن طـواف از زنـان               ) در حج (آخرين كارشان   

 .حائظ ساقط گرديد
 اگر شخصي بعد از طـواف زيـارت، طـواف نفلـي بجـاي آورده           ):1(يادآوري

 .شود باشد، اين طواف جاي طواف وداع را گرفته و دم از وي ساقط مي
ذر نتواند طواف وداع كند، چيـزي بـر او الزم          اگر زن حائظ با ع     ):2(يادآوري

 .1شود نمي
 اگر كسـي طـواف وداع را انجـام نـداده، و از ميقـات بگـذرد و                   ):3(يادآوري

 .شود  دم واجب مي ديگر برنگردد،
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 طواف وداع براي حج واجب است و براي عمره واجـب نيسـت              ):4(يادآوري
 .بيشتري استتر و داراي اجر  ولي انجام دادن آن براي عمره اولي

 .1ها ها واجب است نه براي مكي  طواف وداع براي آفاقي):5(يادآوري
 :دعاي وداع

 »مالْ نَّإِ اَللَّه بيت ب تُيك ـ الْ، و رَحم ـ رَ ح مك الْ، وـ ع بد ـ  ع بدك ـ  ، و نُ اب 
عدِبك و أ نُابتِمك نِتَغْلَ، بنِ بِ يعتِملَإِ ك ي بتِيالْ ك تِعقِي أ  ونِتَنْعي ـ  ع ي لَ
 كنْ مِ ينِدزِ فَ ينِّ ع تيضِ ر تنْ كُ نْإِفَ. امِرَح الْ كتِي ب ج ح كِاسِنَ م اءِضَقَ
 .»مِيمِع الْمِرِكَالْ، ومِيرِكَ الْدِوجالْ ومِيظِع الْلِضْفَالْا ذَ، يِضيرِ
»را فِنَا اتِنَبي الدنيا حنَسهرهِخِي االَفِ و حنَسهقَ ونا عارِ النَّذاب« 
 »واللَّ لِّص هم و  لِّ سم و  ارِ بك عِنْأ  وم لَ ع ي سنَدِي بِ نَ ا ونَي ا و النَ مو ا محدٍم 
 .»نَيمِاحِ الرَّمحرأا  يكتِمحرَن بِي، آمِنَيلِسرْمد الْي س، ونَييبِ النَّمِاتَخَ

 :ديگرياحكام حج از طرف 
تواند ثواب عمل خير خـود        احكام شرع طبق مذهب حنفي آنست كه شخص مي        

مثالً دو ركعت نماز . را مثل نماز يا روزه يا صدقات و غيره براي ديگري بگرداند    
 .بخشد خواند، ثوابش را به روح پدر يا مادر يا دوست خود مي مي

هيـد، ثـواب   اگر خواستيد كار خيري انجـام د     :  فرموده است  )ص(حضرت رسول 
آن را به نام يكي از دوستداران خود ببخشيد، چونكه همان مقدار ثواب به نايـب                

 .شود رسد از ثواب او نيز كاسته نمي مي
هـا حـج نمـود جـائز          پس اگر شخصي پس از فوت پدر و مادر يا برادر بـراي آن             

دت اما بايد دانسـت در عبـا     . رساند  ها مي   اش را به آن     است و خداوند متعال ثواب    
توانـد بـه جـاي        مثالً شخصي نمي  . بدني به هيچ عنوان نايب گرفتن صحيح نيست       

شخص ديگر نماز فرض او را بخواند، چه آن شخص مريض و چـه زنـده و چـه                   
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الزم به ذكر است كه اگر كسي به نيابت از طرف كسي به حج           . فوت كرده باشد  
 اين لحظه براي آن برود، و قبالً به حج نرفته باشد، در صورتي درست است كه تا

كند، حج فرض نشده باشد؛ و اگر به خود  كسي كه به جاي ديگري حج نيت مي       
او حج تمتع فرض شده باشد، مكروه تحريمـه بـراي نايـب اسـت، ولـي حـج آن                  

ماند   و اين به مانند اين مي. شود، درست است كسي كه از طرف او حج كرده مي   
 گـردنش را بپيچـد و بشـكند در ايـن            كه ذابح هنوز جان گوسفند از بـدن نرفتـه،         

 .صورت گوشت گوسفند حرام نيست، بلكه گناه تحريمه بر ذمه ذابح است
 :1شرايط بدل

 .طرف مرده باشد و وصيت كرده باشد، از ماترك او حج كنند -1
 .س ابد باشدبدر ح -2
 .مرض مزمن داشته باشد -3
 .نابينا باشد -4
 .لنگ باشد -5
 .ه باشدگير شد از پيري زمين -6
 .از رفتن او به حج مانع شده باشند -7
 .زني كه محرم نداشته باشد و ضعيف حال باشد -8
 .راه ايمن نباشد -9

 اگر مرحوم وصيت كرده باشد، نـزد ابوحنيفـه از يـك سـوم مـال او                  :يادآوري
 .وصيت كردن درست نيست: گويد مي) رح(امام محمد. توان حج كرد مي

 :گي و يا مريضي والدتحج زن در حالت عادت ماهان
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داشتن عادت ماهانگي و يا مريضي والدت، مانع بسـتن اجـرام بـراي حـج عمـره                  
تواند احرام ببندد و همه اعمال حـج و عمـره را    بلكه در اين حالت مي  . گردد  نمي

كه زن حائض از اين .  بطور عادي انجام دهدبقيه اعمال رابه استثناي طواف خانه 
 حالت عادت ماهـانگي و مريضـي والدت نيـت احـرام             دو راه خارج نيست يا در     

اشـخاص عـادي    تواند مانند     بسته و يا در آن هنگام پاك بوده، در صورت اول مي           
 1.غُسل نموده و اعمال حج و يا عمره را به دو طريق زير انجام دهد

اگر زن هنگام احرام بستن براي حـج پـاك بـوده و بعـد از احـرام بسـتن، دچـار                      
اگر احرامش براي حج مفرد و يا حج قـران باشـد، اگـر پـيش از             عارضه گرديد،   

روز هشتم برطرف گرديد، در اين صورت همه اعمـال و مناسـك حـج خـود را                  
اما تا روز هشتم در عادت باقي ماند، همه اعمال حج خود را انجام . دهد  انجام مي 

ير توانـد طـواف زيـارت خـود را بـه تـاخ            دهد، مگر طواف خانه خدا را و او مـي         
 .بيندازد

 زني كه در حالت عادت ماهانگي و يا مريضي والدت است، طواف             :يادآوري
تواند از دور يعني خارج از محـيط كعبـه بـا خانـه                شود و مي    وداع از او ساقط مي    
 در صـحيح    حديث شريف و اما آنچه در باب حيض در        . خدا خداحافظي كند  
به سفر بيرون :  است كه گفت روايت)ارضي اهللا عنه  (از عايشه : البخاري آمده كه  

اي اسـت در      منطقه«شديم و چيز ديگري به فكرمان جز حج نبود، چون به سرف             
 نزدم آمد )ص(رسيديم، دچار عادت ماهانگي گرديدم، پيغمبرخدا » ده ميلي مكه  

ترا چه شده است، مگر بـه عـادت ماهانـه دچـار             «: كردم، فرمودند   و من گريه مي   
اين چيزي است كه خداونـد همـه دختـران بنـي      «: دندفرمو! بلي: گفتم. »اي؟  شده
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كنند، تو هـم انجـام    آدم را به آن مبتال ساخته است، و هر كاري را كه حجاج مي   
 .»بده، مگر طواف كردن خانه خدا

 :جنايات و معني آن
شود كـه شـرع        در حج آن است كه شخص محرم عملي را مرتكب مي           جنايات

 .اسالم آن را حرام دانسته است
 اگر حاجي در حالت محرم قبل از وقوف به عرفه در يكي از دو               ):1(دآورييا

شود و بايد اينچنين شخص بقيه اعمـال خـود را          راه جماع نمايد، حج او فاسد مي      
 و سـال آينـده حـج    الزم مـي شـود     انجام داده و دم       د نشده است،  سگويا اينكه فا  

 .1خود را قضاء نمايد
احرام بعد از وقوف به عرفه و قبل از حلـق            اگر حاجي در حالت      ):2(يادآوري

 .3 الزم است2شود و بر او بدنه و طواف زيارت جماع كند حجش فاسد نمي
در حالـت جنابـت     ) زيـارت ( اگر حاجي طـواف فـرض خـود را           ):3(يادآوري

مگر اينكه دوباره در حالت غُسل و وضـوء اعـاده           ) بدنه(كشد  انجام دهد، شتر مي   
ي او در     شود بشرطيكه طـواف اعـاده        وي الزم نمي   كند در اين صورت چيزي بر     

 .4گردد ايام نحر باشد و اگر بعد از ايام نحر اعاده كند به جهت تأخير دم الزم مي
اگر حاجي بعد از حلق و قبل از طواف زيارت وطـي كنـد بـر او        : )4(يادآوري
 .5شود دم الزم مي

 .شود ارتكاب جناياتي كه بر آن دم الزم مي

                                                           
١ - $F�G ري-٢٢٧���� ٨\، 0h;iا��F�G $��a$  ار8�د ا
 . 8'ذ�1: %$ �1- ٢
٣ - F�G   $ـ�ري    ٢٢٨ - ه�ا�ـ$  \<٢���، h;iـ0ا��a��$   ، ار8ـ�د ا

 $F�G\٨ 
٤ - $Fـــ�G ٢٢٨ $Fـــ�G ،ـــ�ري���، ، ه�ا�ـــ$\<٢، ار8ـــ�د ا

 $F�G $��a�� ٨\0h;iا
٥ - $F�G ٢٢٩���� .ري، ار8�د ا
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اتي كه شخص محـرم انجـام دهـد بـراي اينچنـين شـخص دم الزم                 برخي از جناي  
 :شود مي
بر يكي از اعضاي كامل بدن در  ... اُدكلن و     ماليدن چيز خوشبويي مانند عطر،     -1

 يا سـر و سـاق و ران و ماننـد     حالت احرام مثل، ماليدن دست كامل يا پاي كامل،       
 .1بر وي دم الزم مي شود... و  آن
 .2 حالت احرام بطور كامل بر يكي از اعضاي بدنماليدن زيتون در -2
يك چهارم سر خود اگر محرم بر حسب عذر، يك عضو را خوشبو كند و يا    -3
يا ناخن هاي دسـت يـا پـاي خـود را بگيـرد بـر وي دم الزم مـي                      تحليق نمايد را  
 .3شود
، حتـي بـه   4 سـاعت 12پوشيدن لباس دوخته شده در حالـت احـرام بـه مـدت               -4

هـا را   گـردد و اگـر لبـاس يـا لبـاس      اندن عورت هم باشـد دم الزم مـي       خاطر پوش 
 .5گردد  الزم ميدم يكچندين روز متوالي پوشيد باز هم بر وي فقط 

 دم سـاعت بـر وي       12پوشاندن كامل سر و يا صورت براي محرم بـه مـدت              -5
در . پوشـانند  پوشـانند و روي خـود را نمـي        اما زنان سر خود را مي     . 6شود  الزم مي 

رم حلق و يا بـاز بـودن يـك چهـارم            ااين صورت مقدار پوشيده شده به يك چه       

                                                           
١ -   $F�G ٢\b $ه�ا� ،    $F�G $��a��، 08ح ا��a��ـ$    ٨\، 0h;iا

 $F�G٣\b 
، b\٣ 08ح وF�G $��a$      �8د،  دم {زم 
�  ) ر�( %tد ا$�����1  - ٢

 $F�G $٧\٢ه�ا� 
٣ - $Fـــ�G ٢٢\، $Fـــ�G ،ـــ�ري���، ، ه�ا�ـــ$١<٢ ار8ـــ�د ا

 $F�G $��a�� ٨\0h;iا
٤ - $F�G ٧\٣$��a08ح و ، $F�G $��a�� ٨\، 0h;iا
٥ - $F�G وز١٣٣s* 'دآ nا� ، 
٦ -   $F�G ٧\٣  ��a08ح و ،   $F�G ،$٨\٢     $��a�� ه�ا�ـ$، h;iـ0ا

 $F�G\٨ $F�G $��a�� ٧\٣، 08ح ا
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 ساعت هم همين حكم     12 پوشيدن كفش به مدت      .1شود  صورت اعتبار كرده مي   
 .را دارد

شود و نيز   الزم ميدمتراشيدن يك چهارم سر يا ريش در حالت احرام بر او   -6
ن مـوي زيـر بغـل يـا زيـر      تراشيدن موي يك عضو به صورت كامل مانند تراشيد 

 .2ناف در حالت احرام همين حكم را دارد
در حالت حيض يا در حالـت       ) صدر(انجام دادن طواف قدوم يا طواف وداع         -7

بدون وضـوء و يـا بيشـتر آن را در حالـت بـي               )  زيارت(جنابت و يا طوف فرض    
را ) زيـارت (گردد ولي اگر ايـن طـواف        وضويي انجام دادن بر محرم دم الزم مي       

 . 3شود  از وي ساقط ميدمدوباره در ايام نحر بجاي آورد 
اگر محرْم تمام طواف عمره و يا چهار شوط آن را در حالـت جنـب و يـا در                     -8

 دمحالت حيض و يا در حالت نفساء و يا در حالت بي وضويي انجام دهد بـر او       
 .4گردد مگر اينكه اعاده كند الزم مي

چـه در حـج و   در هنگام خارج شدن از احـرام،  اگر حاجي موي سر خود را        -9
بـر وي دم  ) رح(در بيرون از زمين حرم تراشيد در نزد امام ابوحنيفـه       چه در عمره    

 .5است) حرم(چون حلق مخصوص به منا . گردد الزم مي
ي طواف عمره يا اكثر آن را تـرك كـرد، بـا دم هـم جبـران         اگر محرم همه   -10
 .6 دهدشود بايد حتماً آن را انجام نمي

                                                           
١ - $F�G ه�ا�$ ،٨\٢ $F�G $��a�� ٨\، 0h;iا
٢ - $F�G ه�ا�$٨\٢ ، $F�G $��a�� ٨\، 0h;iا
٣ - $Fــ�G ه� ،٣<٢  $Fــ�G ،$ــ�ري<٢٣ا�ــ���، 8ــ0ح ، ار8ــ�د ا

G $��a�� ٨\، 0h;iا��F�G $��a$ ٧\F�٣$ ا
٤ - $F�G ٢٣bري���� .، ار8�د ا
٥ -  $F�G $��a�� ٨\08٣ح ا
٦ - $F�G وز٣\١s* 'دآ nا� ،. 
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اش فاسـد     اگر محرمي در طواف عمره قبل از چهار شوط جماع كند عمـره             -11
كنـد و     دهد و سپس قضاء مي      شود، اين شخص همين عمره را كامل انجام مي          مي
 .1شود بر او الزم ميدم 
اگر محرمي يك روز يا بيش از يك روز زدن جمره را به تأخير بيندازد و يا  -12

 . 2شود  الزم ميآن را ترك كند بر وي دم
و يا سر خود را تراشيد و يا سر خود          كرد  اگر محرم قبل از زدن جمره، ذبح         -13

را بعد از روزهاي عيد تراشيد و يا در روزهاي نحر در غير حرم تراشيد بر وي دم 
 .3گردد الزم مي

ــل از انجــام دادن طــواف    -14 ــرون آمــدن از احــرام و قب ــا زن خــود بعــد از بي ب
 .4شود  بر وي دم الزم ميكنداع جم) فرض(زيارت

 هاي يك دست كامل و يـا يـك پـاي كامـل خـود را          در حالت احرام ناخن    -15
ها و پاها را در يك جلسـه بگيـرد، بـر وي              ي انگشتان دست     ناخن همه  بگيرد و يا  

 . 5گردد يك دم الزم مي
زن حائض و يا نفساء از طواف عمره حتي يك شوط را هم انجام داده باشد   -16
گردد مگر اينكه آن زن بعد از پاك شدن اعـاده كنـد كـه در                  ر وي دم الزم مي    ب

 .6شود اين صورت دم از وي ساقط مي
بـر وي دم  . يا ترك آن بيش از سـه شـوط باشـد          ) صفاه و مروه  (ترك سعي    -17

 .7گردد مگر اينكه اعاده كند الزم مي

                                                           
١ - $F�G ه�ا�$ ،٣<٢ . 
٢ -$F�G  ٢>b$ه�ا� ، 
٣ - $F�G ري٠\٢���� .، ار8�د ا
٤ - $F�G ري٢٢٩���� .، ار8�د ا
٥ - $F�G ،$��a٧\٣ 08ح و $F�G ،ه�ا�$٠<٢ . 
٦ - $F�G ،ري���� .٢٣b ار8�د ا
٧ - $F�G ،$٢ ه�ا�>b $F�G ري���� .٢٣٨، ار8�د ا
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د چـون   گـرد   يـا چهـار شـوط آن دم الزم مـي          ) صدر(به ترك طواف وداع      -18
امـا شـخص   . كه در مكه است آن را اعـاده كنـد   ترك واجب است مگر تا زماني     

بعد از طواف زيارت طواف نفلي انجام داده باشد اين طوافش جاي طواف وداع              
 .1شود گيرد و دم از وي ساقط مي را مي
محرم اگر سر خود را در حالت احرام هنوز طواف سـعي صـورت نگرفتـه،                 -19

گردد چون واجـب را بـه جـاي نيـاورده اسـت و جـزو              م الزم مي  بتراشد بر وي د   
 .2شود ترك سعي حساب مي

اگر كسي بدون احرام از ميقات رد شود، سپس احرام ببندد بـر وي دم الزم              -20
شود، اما اگر قبل از رسيدن به حرم بفهمد و برگردد و از ميقات احرام ببنـدد،              مي

 .3شود دم از وي ساقط مي
لت احرام، با زن خود عشق بازي كند و با شهوت و لذت ببوسد،              اگر در حا   -21

گردد، چه انزال صـورت گرفتـه باشـد و چـه صـورت نگرفتـه        بر وي دم الزم مي  
اما اگر براي خداحافظي ببوسد و مني هـم نـازل نشـود چيـزي بـر آن الزم                   . باشد
 .4شود نمي
را بتراشـد، بـر     اگر از موي سر يا از ريش خود در حالت احرام يك چهارم               -22

 .5شود وي دم الزم مي
 .6گردد بر وي دم الزم مي.  ساعت بپوشد12لباس بودار را بيش از  -23
اگر طواف فرض را در يكـي از روزهـاي دهـم، يـازدهم، دوازدهـم انجـام                   -24

 .7شود بر وي دم الزم مي. انجام داده باشد) دور(ندهد و يا كمتر از چهار شوط 
                                                           

١ - $F�G ،$٢ ه�ا�>> $F�G ري���� .<٢٣، ار8�د ا
٢ - $F�G ،ري���� .٢٣٨ ار8�د ا
٣ - $F�G >ري٩���� .، ار8�د ا
٤ - $F�G ٢٣١و ٢٣٠ $F�G ،ري���� . ه�ا�$١<٢، ار8�د ا
٥ - $F�G ه�ا�$٨\٢ . 
٦ - $F�G ٧\٣$��a08ح و . 
٧ - $F�G ري<<١���� .، ار8�د ا
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بعد از غـروب روز نهـم       )  دقيقه 20 تا   15حدود  (آفتاب  اگر تا غروب كامل      -25
 . 1گردد در عرفه موقوف ننشيند بر وي دم الزم مي

بيـرون  و يـا   ) جمـره عقبـه   (تراشيدن سر قبل از ذبح يا ذبح كردن قبل از رمي           -26
 .2شود آمدن از احرام قبل از تراشيدن سر، براي هر يك از اين موارد دم الزم مي

احرام بسـته باشـد قبـل از ذبـح سـر خـود را بتراشـد بـه نـزد          اگر كسي قارن     -27
يكي حلق در غير وقتش، چون وقت آن بعد . گردد دو دم الزم مي) رح(ابوحنيفه 

 .3از ذبح بود و ديگري تأخير ذبح از حلق
بـر وي دم الزم     ذبح نكردن اشخاصي كه تمتع و يا قارن نيت كـرده باشـند،               -28
 .4كه قارن و يا تمتع نيت كرده است واجب استچون ذبح كردن بر كسي شود  مي
در ايام نحر ذبح نكنند و آن را به تأخير بيندازند اگر قارن و يا تمتع در ايـام                    -29

 بـه  دم ديگـري ، دم قـارن و تمتـع  نحر ذبح واجب را انجام نداد عالوه بـر      
 .5گردد جهت تاخير ذبح از وقت معين آن الزم مي

ي حرم باشـد و   ، چون ذبح بايد در محدودهنكننددر محدوده حرم ذبح    اگر   -30
 .6اين از واجبات است و به علت ترك واجب مستوجب دم خواهد بود

اگر بدون عذر وقوف در مزدلفه را ترك كند كـه از طلـوع فجـر تـا طلـوع          -31
 .7گردد آفتاب روز دهم واجب است بر او دم الزم مي

عـورت  د يعني آنچه كـه از     اگر حاجي در حالت باز بودن عورت طواف كن         -32
 .8گردد بر او دم الزم مي) يك چهارم عضو(در نماز بپوشانند عريان باشد

                                                           
١ - $F�G ،ري���� .٢٣٩ ار8�د ا
٢ - $F�G ري���� ٠\٢ ار8�د ا
٣ - $F�G $٨<٢ ه�ا�. 
٤ -  $F�G وزs* 'دآ n١ا�\\ 
٥ -  $F�G $٨<٢ه�ا� 
٦ -  $F�G وزs* 'دآ n١٢ا�b 
٧ -  $F�G $٢ه�ا�>b 
٨ - $F�G ري���� .١٠٣ ار8�د ا
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اء اگـر كسـي در روز اول عيـد         نب. ها حكم كل آن را دارد       كثر جمره ترك ا  -33
در زدن جمره عقبه، سه ريگ و يا كمتر از آن را زد يا اصالً جمره نزد بر وي دم          

باشد اگر كسي در   ريگ مي21وم و سوم كه هر يك و در روز د   . گردد  الزم مي 
و اگر كسي   . گردد   ريگ كمتر زد باز بر وي دم الزم مي         11ها از     هر يك از روز   

هاي هر سه روز را هم ترك كـرد، بـر وي فقـط يـك دم الزم               بطور كامل جمره  
 .1گردد مي
تراشـيده  (اگر محرم سر محرم را با امرش يا بدون امر او بتراشـد بـر محلـوق               -34
 .2شود دم الزم مي) شده

شـود،    اگر شخصي مرتكب به جنايتي شودكه دم بر آن الزم مـي          ):1(يادآوري
بخواهد به جاي آن روزه بگيرد، بايد ده روز، روزه بگيـرد، بهتـر اسـت سـه روز                   

و اگر كسـي قبـل از عيـد سـه روز را     . هفتم و هشتم و نهم ذيحجه را روزه بگيرد 
شود و هفت روز باقي را هر وقت كـه            تن از وي سلب مي    روزه نگيرد، روزه گرف   

منتهي بعد از ايام نحر باشد، در مكه يا در مدينه يـا            . تواند روزه بگيرد    بخواهد مي 
 .3درشهر خودش
 اگر يك واجب يا قسمت بيشتر يك واجب ترك شود، دم الزم          ):2(يادآوري

 .شود كه قبالً بيان شد مي
توانــد بخــورد امــا از  ب جنايــت نمــي از گوشــت جنايـت صــاح ):3(يــادآوري

دار از دم گوسـفند جنـايتي         تواند بخورد، ولي شخص سرمايه      گوشت شكرانه مي  
 .4تواند بخورد ديگران هم نمي

 . منظور از دم، ذبح گوسفند است):4(يادآوري

                                                           
١ -F�G $٢$  ه�ا�>b 
٢ - $F�G $٩\٢ ه�ا�. 
3 - $F�G $1 ع�yه�ا�$٢\٢ ر  
٤ -|!8 �9y ن��B� . روح ا
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 :شود ارتكاب جناياتي كه صدقه بر آن الزم مي
 عملـي را بـر خـالف         در معناي خيرات است و آن بر حاجي محرمي كه          :صدقه

شود و صدقه را بايد به فقـرا داد و جنايـاتي كـه       شرع اسالم انجام دهد واجب مي     
 .شوند  الزم ميصدقهبر آن 

 و يـا  بمالـد روغـن  ) نـه عضـو كامـل   (در حالت احرام بر قسمتي از عضو بدن          -1
 .1شود خوشبو گرداند بر آن صدقه الزم مي

لباس دوخته بر تن داشـته باشـد، حتـي     ساعت   12اگر محرم به مدت كمتر از        -2
 .2شود يك ساعت هم باشد، صدقه الزم مي

اگر محرم كمتر از يك چهارم سر يا ريش خود را بتراشد بر وي صدقه الزم                 -3
 .3شود مي
هاي انگشت خود را در حالت احرام گرفتن نـه انگشـت يـك              بعضي از ناخن   -4

 تا از دست و چند تا از پا باشد،          دست و يا پاي كامل و اگر اين پنج انگشت چند          
شود، در مقابل هر ناخن نصـف صـاع و يـا              ، صدقه الزم مي   )رح(به قول ابوحنيفه  

 . 4گردد قيمت آن صدقه الزم مي
طواف قدوم و يا طواف وداع را بـدون وضـوء انجـام دادن چـون در طـواف                    -5

 ترك واجب نكرده بلكه مرتكـب جنايـت شـده اسـت و بـا صـدقه          ،)صدر(وداع
 .5اگر اعاده نكند. شود جبران مي

 .6گردد بر ترك يك يا دو يا سه شوط طواف وداع صدقه الزم مي -6
 .1گردد صدقه الزم مي) صفا و مروه(بر ترك يك يا دو يا سه شوط سعي  -7

                                                           
١ - $F�G $٧\٢ ه�ا� 
٢ - $F�G $٨\٢ ه�ا�. 
٣ - $F�G $٨\٢ ه�ا�. 
٤ - $F�G $٠<٢  ه�ا�. 
٥ - $F�G $٣<٢ ه�ا�. 
٦ - $F�G $٢ ه�ا�>>. 
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 .2شود در جمره عقبه يك يا دو دانه ريگ را كمتر بيندازد صدقه الزم مي -8
وط از طوف زيـارت را بـي وضـوء انجـام داد،          اگر محرم يك يا دو يا سه ش         -9

 .3بايد در مقابل هر شوطي كه بي وضو انجام داده است نصف صاع گندم صدقه بدهد
را ترك كند براي هـر  ) صدر(اگر محرم سه شوط و يا كمتر از طواف وداع         -10

 .4شوط نصف صاع گندم و يا قيمت آن صدقه الزم است
، بـه انـدازه قيمـت آن        قطع كند درو، در حرم    اگر محرم درخت، يا گياه خو      -11

  درصدقه قيمت گندم با قيمت گندم مكه محاسبه شود،        . جريمه، يعني صدقه دهد   
جا هم پرداخت گردد و به كساني كه          جا واجب شده و در آن       چون صدقه در آن   
 .5گيرد، بپردازد زكات تعلق مي

د، يا بتراشد، صدقه    اگر محرم كمتر از يك طرف موي زير بغل خود را بكن            -12
 .6شود الزم مي

 .7شود اگر چند تار موي بدن محرم بسوزد، صدقه الزم مي -13
اگر محرم صيدي را مجـروح كنـد، و آن صـيد نميـرد، بـه انـدازه زخمـش                     -14

 .8پردازد دهد و اگر اين صيد بميرد، قيمت كامل آن را مي غرامت مي
 ساعت را به تن بيانـدازد،       12متر از   اگر محرم لباس معطر و خوشبو شده، ك        -15

 .9شود صدقه الزم مي
 12اگر در پاي محرم كفش باشد و يا استخوان وسط را بپوشاند و كمتـر از                  -16

 .1شود ساعت باشد صدقه الزم مي
                                                                                                                                  

١ - $F�G ري���� .٢٣٨ ار8�د ا
٢ - $F�G $٢ ه�ا�>b ٧<٢ و. 
 ٣<�٢ا�$ F�G$ ه - ٣
٤ - $F�G ري���� .<٢٣ ار8�د ا
٥ - $F�G وزs* 'دآ n٨\١ ا�. 
٦ -  $F�G $٩\٢ه�ا� 
 .١٣٧ ا�n دآ' *sوز - ٧
٨ -  $F�G $٢ه�ا�b٢ 
٩ - $F�G $٢٨ ه�ا�\. 
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 ساعت در حالت احرام صورت خود را بپوشاند 12اگر زن به مدت كمتر از  -17
 .2شود ا بپوشاند، صدقه الزم ميو يا مرد همان مدت سر يا صورت خود ر

 .3اگر محرم ريش خود را كوتاه كند، بر وي صدقه الزم است -18
اگر محرمي كمتر از يك چهارم موي يك عضو خود را بتراشد صدقه الزم  -19
 .4شود مي
 .5اگر محرمي قسمتي از موي ساق پاي خود را بتراشد، بر وي صدقه الزم است -20
 .6 خواب سر خود را بپوشاند بر وي صدقه الزم استاگر محرمي در وقت -21
 .7براي محرم در تراشيدن كمتر از يك چهارم ريش يا سر صدقه الزم است -22
شود  صدقه الزم مي  ) تراشنده(اگر محرمي سر غير محرم را بتراشد، بر حالق           -23

، ولي اگر ايـن عمـل در وقـت بيـرون آمـدن از احـرام باشـد صـدقه الزم نيسـت                      
 .8شود انطوريكه گفتيم بر محلوق دم الزم ميهم
اگر محرم سبيل غير محرم را كوتاه كند و يا نـاخن او را بگيـرد، هـر مقـدار       -24

دهد و غير محرم نيز اگر مقداري از موي عضو ديگـري از               كه بخواهد صدقه مي   
 .9محرم را تراشيد صدقه بر محرم است

) تراشـنده (امر و يا بـدون امـر او بتراشـد بـر حـالق      اگر محرم سر محرم را با    -25
 .10گردد صدقه الزم مي

                                                                                                                                  
 . ��ن �~| �B�س را دارد- ١
٢- $F�G ه�ا�$٨\٢ . 
٣ - $F�G ه�ا�$٨\٢ . 
٤ - $F�G ه��$٨\٢ . 
 . ه�ا�$٨\٢
� %�Bدن ,F�G ،�J$  1$ ا,;B�ر آ�- ٥
 . 08ح وa��$٧\٣ /�,F�G ،2$ ١٢ 1$ ا,;B�ر آc'از - ٦
٧ - $F�G ٨\٢$��a08ح و . 
٨ - $F�G ه�ا�$٩\٢  
٩ - $F�G وز١٣٧s* 'دآ nا� . 
١٠ - $F�G ه�ا�$٩\٢ . 
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در مناسك حج دكتر فيروز شستن دست با صابون مكروه است، پس صدقه             -26
مـثالً يـك مشـت      . يا دم ندارد ولي بعضي علماء معتقدند صدقه بدهد بهتر اسـت           

 .گندم
مل نباشد، به ازاي    براي محرم گرفتن ناخن اگر يك دست و يا يك پاي كا            -27

 .1شود  و يا قيمت آن صدقه الزم ميطعام يك مسكينهر ناخن انگشت 
 عقـرب، و      براي محرم در كشتن جنبنـدگاني ماننـد كـالغ، مـار،            ):1(يادآوري

 .2و سگ ديوانه صدقه ندارد) نام پرده شكاري(باشه
 )ص(پيغمبرخدا:  روايت است كه   )ارضي اهللا عنه  (  از عايشه   حديث شريف در  

هــا در حــرم  پــنج نــوع از جنبنــدگان ضــرر رســان هســتند و كشــتن آن: فرمودنــد
 )1829: رواه البخاري. (كالغ، مار، عقرب و باشه و سگ ديوانه. رواست

 .3كند اي كفايت مي  اگر محرم ملخ را بكشد هر صدقه):2(يادآوري
امـا  . كند  اي كفايت مي     كشتن يك شپش توسط محرم هر صدقه       ):3(يادآوري

 .4دهد اگر دو يا سه تا را بكشد، نيم صاع گندم صدقه مي
بطور مطلق ذكر شد، عبارت از نيم صاع گنـدم،          ) صدقه( هر گاه    ):4(يادآوري

 .5و يا يك صاع جو، و يا يك صاع خرماست
 :مسئله احصار

از انجام حج و يا عمره به سببي باز ماندن است، ماننـد، مريضـي،               : ، يعني احصار
انع رفتن او به مكه شود و يا راحله خود را گم كند يا مانند آن داشتن دشمن كه م

كه شما را از انجام حج و عمره مانع شده باشد، در اين حال شخص محصر يـك         

                                                           
١ - $F�G ه�ا�$١<٢  
٢ - $F�G ٢bه�ا�$٢  
٣ - $F�G ري١<٢���  ه�ا�$٢b٢، ، ار8�د ا
٤ -F�G  $ري٢<٢��� .، ار8�د ا
٥ - $F�G وز١<١s* 'دآ nا� ،. 
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گوسفند و يا قيمت آن را به شخص امين بدهد و بـه مكـه مكرمـه بفرسـتد تـا در              
رج از حـرم  ي حرم آن را ذبح نمايد و يا به فقرا بدهد و ذبـح آن در خـا              محدوده

اگـر آدم  . توان قبل از روز عيد و يـا بعـد از آن ذبـح كـرد                آن را مي  . جايز نيست 
ماند  محصر قبالً حج فرض خود را بجاي نياورده باشد اداي آن بر ذمه او باقي مي     

 .و هر وقت استطاعت داشته باشد آن را اداء نمايد
 :آثار و اماكن و مساجد مهم مكه مكرّمه

 :شود  بطور بسيار مختصر در ذيل آورده مياماكن و مساجد مكه
ايـن  .  مسجد جن از مساحد كهن و شـناخته شـده مكـه اسـت        :مسجد الجن  -1

 متر پس از پل حجون و در 50مسجد در پايين كوه حجون، به سمت حرم حدود 
انـد كـه    در نامگذاري آن به مسجد جن آورده      . حاشيه قبرستان حجون واقع است    

 و خداوند در اين سوره فرموده است كه جنها آيـات          سوره جن در آن نازل شده     
 .ها ايمان آوردند الهي را شنيدند و به آن

تر از ميدان معابده، در ابتداي شـارع ابطـح             اين مسجد پايين   :مجسد االجابه  -2
گفتـه شـده اسـت كـه        . در طريق مسجد الحرام و در ابتداي شارع االجابـه اسـت           

 .ت در آن نماز خوانده اس)ص(رسول خدا
د در شهر مقدس مكه، در اجياد صغير، درون شعبي    ج اين مس  :مسجد المتكا  -3

 .كوچك است كه به پشت كوه ابوقيس چسبيده است
 غير از مسجد شجره معـروف كـه در بـين راه مدينـه و مكـه                  :مسجد شجره  -4

بندند، مسـجد ديگـري بـا همـين نـام در          جا احرام مي    واقع است و حاجيان در آن     
 .ترين مساجد اين شهر است  دارد كه در شمار كهنشهر مكه وجود

 است و در منطقه )رضي اهللا عنه( اين مسجد منصوب به حمزه:مسجد حمزه -5
رضـي اهللا  (مسفله، نزديكي تالقي خيابان ابراهيم و خيابان حمـزه بـن عبـدالمطلب       
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 از )ص(ي رسـول خـدا  و قرار دارد كـه بـه نـام حمـزه بـن عبـدالمطلب، عمـ          )عنه
 .اه اسالم نامگذاري شده استسرداران سپ

 مسجدي منصوب به بـالل بـر فـراز كـوه ابـوقبيس بـوده، ايـن                  :مسجد بالل  -6
هـايي كـه بـراي مهمانـان دولـت            هاي جديد توسعه و بنـاي كـاخ         مسجد در طرح  

سعودي بر فراز كوه ابوقبيس ساخته شده، تخريب گرديده و اكنون اثـري از آن               
 .بر جاي نمانده است

، از زنـان    )رضـي اهللا عنـه    ( ام هاني خواهر اميرالمؤمنين، علي     :اني ام ه   خانه -7
اند كه رسول  معروف قريش است كه خانه وي در نزديكي كوه صفا بود و نوشته        

كـرد و از همانجـا بـه           ام هاني استراحت مـي       پس از نماز عشاء در خانه      )ص(خدا
 .رفت معراج 

مسـجد  « د قديمي مكه يكي ديگر از مساج   :)رضي اهللا عنه  (مسجد ابوبكر  -8
رضي ( همراه با ابوبكر   )ص(اند كه رسول خدا     گفته. است» )رضي اهللا عنه  (ابوبكر  
جـا حركـت خـود را          در شبي كه به سمت غار ثور هجـرت كـرد، از آن             )اهللا عنه 

 . در نزديكي مسجد حمزه قرار دارد اين مسجد در منطقه سفله،. آغاز نمودند
 ايـن مسـجد در      :)عليه السـالم  (يممسجد نمره يا مسجد حضرت ابراه      -9

هاي   نامبه، از اين مسجد )مسجد نمره« نام   اغرب عرفات، مسجدي است بزرگ ب     
 هـم يـاد     - وادي حاشـيه عرفـات     -مسجد ابـراهيم، مسـجد عرفـه و مسـجد عرنـه           

 .اند كرده
حجاج در راه بازگشـت از  اين مسجد از جائيكه  :مشعر الحرام يا مزدلفه    -10

 قـرار   كننـد   از وادي ميان دو كوه يعني در تنگـه عبـور مـي            عرفات به سوي مكه،     
رسـد و در   دارد، و با عبور از اين وادي، به مزدلفـه يـا سـرزمين مشـعرالحرام مـي               
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دارد، وادي محسر كه ميان مزدلفه و مني قرار     . سمت مني، وادي محسر قرار دارد     
 . شدندجا گرفتار عذاب الهي شود، سپاه ابرهه در آن محلي است كه گفته مي

خيف به محلي گويند    .  مهمترين مسجد در منطقه مني است      :مسجد خيف  -11
كه از شدت كوهستاني بودن آن كاسته شده؛ اما هنوز به صورت دشت در نيامده 

توصيه .  در زمان حياتشان بوده است)ص(اين مسجد محل نماز رسول خدا    . است
در مسـجد حيـف     كسي كه در مني اسـت، بكوشـد تـا نمازهـايش را              : شده است 

 .اند بخواند، چرا كه گفته شده در آن هفتاد پيامبر نماز خوانده
 سـرزمين منـي كـه پـس ازگذشـتن از وادي محسـر، آغـاز                 :سرزمين منـا   -12
 متـر، ميـان دو كـوه        500 كيلومتر و عرض تقريبي      5/3اي به طول      شود، فاصله   مي

 .شود ممتد قرار دارد و انتهاي آن به مكه ختم مي
هـا سـال      نام ديگر مسجدي است كه در مني واقـع بـود و ده             : النحر مسجد -13

ــه جــاي  . اســت كــه از ايــن مســجد اثــري نيســت  ــد در ايــن مكــان ب كــه خداون
اند حضرت    گفته.  فرستاد )عليه السالم ( ذبيحي براي ابراهيم   )عليه السالم (اسماعيل

 .كردرسول در اين مسجد نماز ظهر بجاي آورد و قرباني را دركنار مسجد ذبح 
انـد كـه       مسجد كوثر يكي ديگر از مساجد منا بـوده و گفتـه            :مسجد كوثر  -14

 . نازل شد)ص(خدا سوره كوثر در اين مسجد بر رسول
اي وجـود دارد      در مدخل ورودي مكه، از راه مدينه، منطقـه         :مسجد تنعيم  -15

ده ايـن منطقـه حـدود    . به نام نعمان كه ميان دو كوه ناعم و نعيم قرار گرفته است     
تنعيم نام درختي است كه در باديـه شـناخته      . كيلومتر با مسجد الحرام فاصله دارد     

هايي است كه به عنوان ميقات عمره مفـرد معـين           مسجد تنعيم ازمكان  . شده است 
شهرت يافت؛  هم )ارضي اهللا عنه(زماني اين مسجد به نام مسجد عايشه. شده است 

 .ا از اين محل محرم شود به او دستور داده بود ت)ص(زيرا رسول خدا
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 منطقـه كوهسـتاني پيرامـون مكـه، سـبب بوجـود آمـدن               :شعب ابيطالـب   -16
شعب مزبور در اختيار خاندان بنـي   . هاي بسياري در مكه و اطراف آن شده         شعب

، »شعب بنـي هاشـم   «هاي متفاوتي، چون      هاي مختلف به نام     هاشم بوده و در دوره    
. ناميده شده اسـت   » شعب ابويوسف «و  » لبشعب علي بن ابيطا   «،  »شعب ابيطالب «

محل زنـدگي   بوده و خانه خديجه كه      )ص(شعب ياد شده، محل تولد رسول خدا      
 .نيز در آن متولد شده است) س(حضرت با وي بوده و فاطمه زهرا

 در آن متولـد شـد و در         )ص(اي را كه رسول خدا       خانه :)ص(مولد النبي  -17
 . نامند مي» النبيمولد «محل شعب ابيطالب قرار داشت، 

جبـل  «و  » جبـل القـرآن   «،  »ورنـ جبـل ال  « كوه حرا بـه نـام        :كوه و غار حرا    -18
هاي مقدس مكه و از آثار  اين كوه كه يكي از مكان. شود نيز شناخته مي» االسالم

رود، در شمال شرق مكه واقع شـده          مذهبي باقيمانده از عصر رسالت به شمار مي       
 بـوده و آن حضـرت بـويژه مـاه           )ص( خـدا  غار حرا محـل عبـادت رسـول       . است

در همين غار بود كه نخستين بـار بـر   . برده است  مبارك رمضان را در آن بسر مي      
 . وحي نازل شد و سوره علق بر آن حضرت فرود آمد)ص(رسول خدا

 كوه ثور، كوهي است بزرگتر از كوه حرا كه در جنـوب     :كوه و غار ثور    -19
اي دورتر نسبت به مكه واقـع شـده     در فاصلهشرقي مسجد الحرام در راه طائف و 

 در حالي كه براي رفتن به )عليه السالم(آن حضرت به همراه ابوبكر صديق. است
 امـا بـراي گمـراه كـردن مشـركان، راه             رفـت؛   بايست به شمال مكه مـي       مدينه مي 

 .گنجد جنوب را برگزيد و به كوه ثور رسيد كه داستان آن در اين مقال نمي
 قبرستان معاله، محله باال، يا حجون، كه در ميان ايرانيان به :تان معالهقبرس -20

 و )ص(قبرستان ابوطالب معروف است؛ كه در آن اجداد و اصحاب رسـول خـدا    
 در مدينــه در كنــار هانــد و بعــد از قبرســتان بقيــع كــ علمــاء و تــابعين دفــن شــده
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 عبــدالمطلب، از جملــه. باشــد النبــي واقــع اسـت، بزرگتــرين قبرســتان مـي   مسـجد 
 .باشند در آن مدفون مي... ابوطالب، خديجه كبري و 

 :احكام و فضيلت مدينه منوره
اند كه زيـارت روضـه     بزرگان و علماء و پيشوايان اهل سنت بر اين معتقد و متفق           

 . يكي از بهترين مستحبات است)ص(النبيين مطهر حضرت خاتم
 :فرمايند  مي)ص(حضرت رسول اكرم

 »نْمز قَار بري وجبلَت شَه يتِفاع«. 
شـود و بـاز    يعني هر كس قبر مرا زيارت نمايد براي او شـفاعت مـن واجـب مـي               

كسي به زيارت من بيايد و غير از زيارت من قصـد و هـدف ديگـري                : فرمايد  مي
و باز فرموده است . نداشته باشد ثابت است كه در روز قيامت او را شفاعت نمايم         

 :كه
»نْمح جو ز قَار بري بعدم كَانَي كَتِو نْمز ي فِنِاريياتِي ح«: 

يعني كسي حج نمايد و قبر مرا بعد از وفات من زيارت كند مثل اين است كه در 
 .حيات من مرا زيارت كرده است

ا داراالنصار شهري است كـه      يا دارالحجره و    يدانيد مدينه منوره      همانطوريكه مي 
 بعد از آنكه در مكـه مـورد          او را  )رضي اهللا عنه  (ابه كرام  و صح  )ص(اكرمپيغمبر  

آزار و اذيت مشركين قرار گرفتند و برايشان امكانـاتي بـراي نشـر ديـن اسـالم و            
دعوت به سوي حق و عدالت بـاقي نمانـده بـود، بـه امـر خداونـد متعـال بـه ايـن                

ري  كيلومت 424اين شهر در شمال مكه به فاصله        . سرزمين متبرك هجرت نمودند   
 .واقع است

 : ، روايت است كه گفت)رضي اهللا عنه(  از ابوهريره حديث شريفدر 
ها   ام كه در ديگر قريه      اي شده   مأمور به هجرت به قريه    «:  فرمودند )ص(پيغمبرخدا

مدينـه  . اسـت ) مدينـه (گوينـد و ايـن قريـه      مي» يثرب« غالب گرديده و آن را      
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اند كه كوره سياهي آهن را از بـين  ر  منّوره مردمان نامناسب را طوري از خود مي       
 )1871: رواه البخاري. (برد مي

 :فضايل مدينه منوره
هـا   ي آن  مدينه منوره، داراي فضايل و خصايص بسيار زيادي است كه ذكر همـه            

 :كنيم گنجد، پس به برخي از فضايل آن اشاره مي در اين مقال نمي
فن حبيـب خـود يعنـي    خداوند متعال اين ديار را براي هجـرت، مـوطن و مـد           -1

 . اختيار كرده است)ص(محمد
 در اين شهر    )ص( حضرت خاتم االنبياء والمرسلين سيدنا محمد      مرقد مطهر  -2

 .مبارك قرار دارد
 نبوي كه ثواب هر نمازي در آن برابر ثـواب هـزار نمـاز در                مسجد مبارك  -3

 .باشد مساجد ديگراست، در اين ديار مي
 و بسـياري از     )عليه السالم (و ترددگاه جبرئيل  اين شهر محل فرودآمدن وحي       -4

 . است)عليه السالم(مامالئكه كر
هاي بهشت  اي از روضه   روضه )ص( كه به قول حضرت رسول     رياض الجنه  -5

 .قرار دارد) نبوي(است، در اين مسجد 
 و هـزاران صـحابه      عثمـان بـن عفـان     ، كه مدفن ازواج مطهرات،      ه البقيع جنّ -6

 . در اين سرزمين قرار داردديگر و ائمه دين است،
ايمـان  «:  فرمودند)ص(پيغمبرخدا:  روايت است كه)رضي اهللا عنه (از ابوهريره  -7

اش برگشته و  گردد، مثل اينكه مار به سوراخ و آشيانه به مدينه برگشته و جمع مي
 )1876: رواه البخاري. (گردد جمع مي
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روايـت اسـت كـه       )ص(از پيغمبرخدا : )رضي اهللا عنه  (انس بن مالك  از   -8
رسـد، مگـر مكـه و         هيچ شهري نيست مگر آنكه قدم دجال به آن مـي          «: فرمودند
 .»مدينه

 :)ص(زيارت مرقد مطهر نبي اكرم
 ختمي مرتبت قطعـاً و يقينـاً در ايـن شـهر و در گوشـه            )ص(مرقد مطهر نبي اكرم   

مسجد نبوي واقع است كه مسلمانان سراسر جهـان از صـدر اسـالم تـا امـروز بـه                    
گـر ايشـان    كنند تا در قيامت شفاعت    ت آن حضرت آمده و او را زيارت مي        زيار
 .باشد

 :آداب داخل شدن به مسجد نبوي
 و مستحب است در صورت ميسر       با وضوء به مسجد نبوي شريف داخل شود        -1

 .دهاي پاكيزه بپوش سل نموده و لباسبودن غ
 .داخل شدن به مسجد نبوي با آرامش و وقار صورت گيرد -2
 .زائر پاكيزه و خوشبو و با لباس تميز داخل مسجد شود -3
 .اول قدم راست خود را بر مسجد بگذارد -4
 . بخواندالمسجدابتدا دو ركعت نماز تحيه  -5

 :)ص(آداب آمدن به محل مقبره مباركه حضرت ختمي مرتبت
زيارت كننده روبروي قبر مبارك ايستاده در حالي كه پشت به قبلـه نمـوده و بـا                  

 : سالم دهد و بگويد)ص(ل ادب به رسول خداكما
 .هِ اللَّلَوسا ر يكلي عالملساَ
 .هِي اللَّبا نَ يكلي عالملساَ
 .هِ اللَّلَيلِا خَ يكلي عالملساَ
 .هِ اللَّبيبِا ح يكلي عالملساَ
 .هِ اللَّقِلْ خَرَيا خَ يكلي عالملساَ
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 .نَيلِسرْم الْديا س يكلي عالملساَ
 .نَيقِتَّم الْاممإِا  يكلي عالملساَ
 .نَيبِنِذْم الْعيفِا شَ يكلي عالملساَ
 .نَييبِ النَّماتَا خَ يكلي عالملساَ
 .نَيمِلَع الْب رلَوسا ر يكلي عالملساَ
 .هِمح الرَّيبِا نَ يكلي عالملساَ
 االُمه عيفِا شَ يكلي عالملساَ
 .هِلِوقَ بِجلَّ و زَّ عه اللَّهفَص ونْا م يكلي عالملساَ
 »نَّإِ ولَك قٍلُي خُلَعظِ عمٍي«. 
 .نَيلِسرْمالْ واءِيبِنْ األرِائِي سلَ ع وكلي عالملساَ
 .نَيرِاهِ الطَّنَيبِي الطَّكتِي بلِهأي لَ ع وكيل عالملساَ
 .نَينِمِؤْمِ الْاتِهمأُ اترَاهِ الطَّكاجِوزأي لَ ع وكلي عالملساَ
ـ  ع  و يلَ ع الم، الس نَيعِمجأ كابِحصأي  لَ ع  و كلي ع الملساَ ـ ادِبي عِ لَ  هِللَّ

حِالِالصشْأ،  نَيهلَإِ ال   نْأَ دـ  الَّإِ ه ـ ه و  اللَّ حدـ  ه ـ  كيرِ الشَ ـ أ  و ه لَ  نَّأ دهشْ
محاًدم ع بده و  ر سلُوه شْأ ، وهنَّأ دك ي  ا رسقَ! هِ اللَّ لَود غْلَّ بالرِّت الَسهو  
ـ  د ، و هجح الْ تمقَأ  و هم األ تحص نَ  و هانَم األ تيدأ عوـ إِ ت ـ  لَ بِي سلَي 
ربكْحِالْ بِ كهِم الْ ومالْ هِظَعِو حهِنَس و ، ج اهفِ دت ـ  هِ اللَّ ي ـ  جِ قَّ ح هِادِه و  
عبدت ر بك تَأي  تَّ حالْ اك قِيفَ  ،نُي ـ  لَّص ـ لَ ع هي اللَّ يـ فْأيـراً   ثِ كَ ك   و لَضَ
 .نَيعِمجأ قِلْخَ الْنَ مِدٍحأي لَي علَّا ص مبيطْأ  ولَمكْأ
رنَب ا بِ نَّا آملْزَنْأا  مت اتَّ  و با الرَّ نَعتُاكْ فَ ولَسنَب ا مدِاهِ الشَّ عنَي الْ وحمهِلِّ لِ د 
رالْب مِالَعنَي. 

ــرت       ــروي حض ــوده و روب ــت نم ــت حرك ــرف راس ــي ط ــپس كم ــوبكر س اب
 : ايستاده و بر آن حضرت سالم بگويد)رضي اهللا عنه(صديق

 .هِ اللَّلِوس رهفَيلِا خَ يكلي عماللساَ
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 .ارِغَ الْي فِهِ اللَّلِوس رباحِا ص يكلي عالملساَ
 .ارِفَس األي فِهِ اللَّلِوس رقَيفِا ر يكلي عالملساَ
 .ارِرَساألعلَي  هِ اللَّلِوس رنَيمِأا  يكلي عالملساَ
 .ارِغَ الْيا فِم هذْإِ نِينَ اثْيانِ يا ثَكلي عالملساَ
ـ  «)ص(هِ اللَّلُوس ركقِّ حي فِالَ قَنْا م يكلي ع الملساَ ـ أا ي بـ أ رٍكْاب  تنْ
تِعارِ النَّ نَ مِ هِ اللَّ قُي« .زَجـ  اك ـ  ه اللَّ ـ اُ نْ ع هِم ـ  ر سـ     لِو ـ  خَ )ص(هِاللَّ رَي 
 هابو ثَ لْزِجأ ، و هامقَ م مرِ اكْ ، و هتَجر د عفَار، و هنْ ع ضِر اَ مه، اللَّ اءِزَجالْ
 .نَيمِاحِ الرَّمحرأا  يكمِرَ كَ وكلِضْفَبِ

ــر    ــه طــرف راســت حركــت نمــوده و ب حضــرت عمــر و بعــد از آن قــدري ب
 : سالم بگويد)رضي اهللا عنه(فاروق

 .ابِطَّخَ الْنَ برَم عنَينِمِؤْم الْرَيمِأا  يكلي عالملساَ
 .المِساإلِ رَهِظْا م يكلي عالملساَ
 .ابِو الص ولِدعالْقاً بِاطِا نَ يكلي عالملساَ
 جارَ سِ ابِطَّخَ الْ نَبرُم ع )ص(هِ اللَّ لُوس ر كقِّ ح ي فِ الَ قَ نْا م  ي كلي ع الملساَ
 .هِنَّج الْلِهأ
ـ  نَدقَلَ، فَامِتَي و األلِامِراأل، واءِفَع الضُّ و راءِقَفُا الْ بأا   ي كلي ع ماللساَ رْصت 
ـ ر األ تلْص و  و امتَي األ تلْفَ كَ  و نَيمِلِسم الْ  و المساإلِ حام ـ   و ـ  يوِ قَ  ك بِ
ـ رْامـاً م  مإ نَيمِلِسملْ لِ تنْ كُ دقَ، فَ المساإلِ ـ يـاً م  ادِ ه  و ،ياًضِ دِه ياً جـ م عت 
 ه اللَّهمح ر وكيلَ عالمالس فَمهتَكَو شَتعفَ ر ومهرَس كَترْب ج ومهلَمشَ
واتُكَرَ به. 

 ):يثرب(آثار و اماكن و مساجد مهم مدينه
 : سالم ايثرب و
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ه و بـ » مدينـه البنـي  « به اين شـهر      )ص(شهر يثرب كه بعد از ورود رسول خدا       
پـيش  . 1 كيلومتري شمال مكه واقع اسـت      424ار، مدينه خوانده شد، حدود      ختصا

يهوديـان بنـي    . كردنـد   از اسالم، دو گروه عرب و يهودي در يثرب زنـدگي مـي            
نضير و بني قريظه و بني قينقاع عمدتاً در جنوب و جنوب شـرقي كـه امـروزه بـه                 

 .كردند گي مي نامگذاري شده، زند)رضي اهللا عنه(شارع علي بن ابيطالب
گذاشتند و همـه سـاله بـراي طـواف آن و عبـادت             مردم يثرب به كعبه احترام مي     

 دعـوت خـويش را آشـكار        )ص(از زماني كه پيامبرخدا   . آمدند  ها به مكه مي     بت
 يكي از بهترين اصحاب خـود،       )ص(كرد و آيات قرآني انتشار يافت، پيامبر خدا       
ثرب فرستاد و در سـال سـيزدهم بعثـت    يعني مصعب بن عمير را به تبلغ اسالم به ي   

 . به مكه آمدند)ص(نزديك به هفتاد تن از مردم يثرب براي بيعت با رسول خدا
 ميالدي به يثرب آمد و با آمدن او نام شهر بـه        622االول سال      در ربيع  )ص(پيامبر

پيش از هجرت پيامبر به مدينه، تنـي چنـد از اصـحاب بـه               . مدينه النبي تبديل شد   
 اول مسجد سـاخت و پيمـان   )ص(پيامبر خدا. ه و در قبا سكونت كردند يثرب رفت 

عمومي ميان مسلمانان مدينه منعقد كـرد و اقـدام سـومي او پيمـان بـرادري ميـان                 
 .مسلمانان بود

 :مساجد معروف مدينه
، بدسـت پيـامبر     قبـا  قبـل از ايـن مسـجد، مسـجدي در            :)ص(مسجد النبي  -1

تــرين و واالتــرين مســجد پــس از  مســجد النبــي شــريف.  ســاخته شــد)ص(خــدا
پيـامبر در بـاره نمـاز       .  در مدينه منوره اسـت     )ص(الحرام، مسجد پيامبرخدا    مسجد

يك نماز در مسجد من ثوابش برابر با هزار نمـاز       «: خواندن در اين مسجد، فرمود    
 .»الحرام است در ديگر مساجد، مگر مسجد

                                                           
 . ا�n دآ' *sوز- ١
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 نخل بود، بخشي هـم  هاي غرقد و  داراي درخت  )ص(النبي  بخشي از زمين مسجد   
هاي سهل و سهيل بود كه حضرت  قبرستان و قسمتي از آنِ دو كودك يتيم به نام    

 در نخستين بناي خود، مساحتي شامل )ص(مسجد رسول خدا . از ولي آنان خريد   
سپس توسعه مسجد در سال هفـدهم و بيسـت و           .  ذراع در شصت ذراع بود     هفتاد

هـا    عثماني-نيز در زمان مهدي عباسينهم و سپس در عهد وليد بن عبدالملك و          
و همچنين توسـعه آن در زمـان حكومـت عبـدالعزيز سـعودي و نهايتـاً در زمـان                    

 .هاي مختلف صورت گرفته است سلطنت ملك فهد بن عبدالعزيز در زمان
هـاي   تـالش .  هجري قمري سلطنت خـود را آغـاز كـرد   1402ملك فهد در سال   

 و نيـز بـه برخـي از مسـاجد           )ص(جد النبي الحرام و مس    زيادي براي توسعه مسجد   
هـايي نيـز    متبركه مانند مسجد قبا، قبلتين، ميقات و جمعه همت گماشـت و زمـين         

ايـن زمـين    .  متر مربع رسيد   235000كه قرار بود در اطراف مسجد آزاد باشد، به          
در همـين   .  نمـاز گـزار را دارد      250000 متر مربع، گنجـايش      135000با مساحت   

هـاي   هـاي متعـددي بـراي وضـوء سـاخته شـده و نـورافكن                كانفضاي اطراف، م  
در حـال حاضـر ده منـاره    . هاي سنگي نصب گرديده اسـت    فراواني بر فراز ستون   

 .رسد  متر مي104ها تا  دارد كه ارتفاع هر يك از آن
رو بـه سـوي     ( قسمتي از مسجد النبي كه در ناحيه جنـوب شـرقي           :روضه شريفه 

 اسـت، بـه نـام    )ص(فاصـل ميـان منبـر و قبـر پيـامبر      مسجد قرار دارد، و حد      ) قبله
اين قسمت فضيلت زيـادي دارد،  . شود شناخته مي» روضه مطهره و روضه شريفه «

 : معروف شده استروضه بهشتي به عنوان )ص(چرا كه در حديث رسول خدا
»ما بنَيب تِينْ مِي وي روضَرِبرِنْ مِه الْاضِي هِنَّج... «. 

يكي از بهترين نقاط مسجد، مدفن رسـول        : )ص(طهر رسول خدا  حجره و مرقد م   
 است، پيامبري كه محبوب خدا و خلق بوده و ميراث گرانبهاي اسـالم،   )ص(خدا
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 )رضي اهللا عنهـا   ( در حجره عايشه   )ص( ساله اوست و پيامبرخدا    23حاصل تالش   
 .در آن وفات يافت دفن شده است

سـجد، محـل منبـر رسـول        هاي مقدس م     يكي از مكان   :)ص(منبر رسول خدا  
 در آغاز با تكيـه      )ص(در روايات زيادي نقل شده كه پيامبرخدا      .  است )ص(خدا

پرداخت، تا اينكه يكي از اصـحاب پيشـنهاد           بر درخت خرمايي به ايراد خطبه مي      
 در روي آن بنشيند؛ و منبر ساخته شـد و           )ص(ساختن منبري را داد تا رسول خدا      
 .گويند» حنانه«ن بنا شد بدين جهت به ستوني كه در محل آ

اي شبيه     به ايراد سخن روي منبر قرار گرفت، از اين درخت ناله           )ص(چون پيامبر 
و بدين جهت بـه آن سـتون   . اي كه از بچه خود جدا شود، برخاست        ناله شتر ماده  
 .گويند حنانه مي
محـل ايـن   .  دستور داد تا آن درخت را در همان جا دفن كردنـد           )ص(پيامبر خدا 
 .ر غرب محراب قرار داردستون د

 واقع  )ص( كيلومتري جنوب مسجدالنبي   6 منطقه قباء در فاصله      :مسجد قباء  -2
 در قبا بود، مسجدي بر اساس تقـوي بنـا           )ص(در چند روزي كه پيامبرخدا    . است

 در برابر مسـجد     »...لمسجد اسس علي التقوي من      «نهاد كه اين آيه يعني؛      
. بر پايه نفاق و اخـتالف بنـا گرديـده بـود            ضرارچون كه مسجد    . ضرار نازل شد  
كسـي كـه در     «:  در باره خواندن نماز در مسـجد قبـا فرمـود           )ص(حضرت رسول 

ار، ثـواب   زاش وضوء بگيرد، آنگاه به مسجد قبا درآيد و دو ركعت نماز بگ              خانه
 .»يك عمره را برده است

.  يكي از مساجد متبرك و تاريخي مدينه، مسجد جمعه است        :مسجد جمعه  -3
 پـس از    )ص(جمعه به اين مناسبت است كه حضرت رسـول         نامگذاري به مسجد  

اقامه چند روزه در قبا، زماني كه عازم بخش اصلي يثرب شـدند، در اينجـا نمـاز                  
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 متـر قـرار   700اين مسجد در شمال مسجد قبا به فاصله حدود       . جمعه اقامه كردند  
 .دارد
آن را بئر خاتم نيز . ح استاريس در لغت اهل شام به معناي فال: ه اريساچ -4

 در زمـان    )ص(خـدا   ترين اشاره به جريـان افتـادن خـاتم رسـول            عمده. اند  خوانده
محـل آن در غـرب      .  توسط وي در آن چاه اسـت       )رضي اهللا عنه  ( بن عفان  عثمان

 .مسجد قبا بوده است
 در راه خروجــي مدينــه بــه ســمت مكــه در فاصــله هشــت :مســجد شــجره -5

 كيلـومتر پـس از مسـجد قبـا قـرار            3 درجنوب مدينه    )ص(النبي  كيلومتري مسجد 
 .دارد و ميقات اهل مدينه هم هست

 بـه  )ص( زماني كه نمـازگزار در مسـجدالنبي      ):مسجد مصال (مسجد غمامه  -6
 300ايستد در امتـداد شـمال غـرب مسـجدالنبي در فاصـله حـدود                  سمت قبله مي  

حـدود  . مامـه اسـت  ها مسجد غ متري، چندين مسجد وجود دارد كه مهمترين آن 
ــا مســجد فاصــله دارد 300 ــر ب ــد از .  مت ــن  : مســاجد ديگــر عبارتن ــي ب مســجد عل

ــب ــه (ابيطال ــوبكر ، مســجد)رضــي اهللا عن ــه (اب ــن  )رضــي اهللا عن ــر ب ــجد عم ، مس
 . است)رضي اهللا عنه( و مسجد عثمان بن عفان)رضي اهللا عنه(خطاب

غربي كوه  در شمال غربي مدينه، در دامنه :مساجد فتح يا مساجد خندق     -7
ايـن كـوه    . نامنـد   مـي » مساجد فـتح  «ها را     سلع، تعدادي مسجد وجود دارد كه آن      

مشرف بر خندقي بـوده كـه مسـلمانان در جنـگ احـزاب در شـمال مدينـه حفـر              
 :مهمترين مسجد از مساجد سبع عبارتند از. كردند
 مسجد ابوذر: الف
 مسجد سلمان فارسي: ب
 مسجد علي بن ابيطالب: ج
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 كرمسجد ابوب: د
 مسجد فاطمه الزهرا: ه
  بن خطابمسجد عمر: و

 متعلق به طايفه بنوسلمه، از مساجد بسيار قديمي در غرب مدينه            :مسجد قبلتين 
تـا پـيش از     . رجب سـال دوم هجـري روي داد       15مسئله تغيير قبله در     . واقع است 

 .خواندند المقدس نماز مي آن، مسلمانان به سوي بيت
هاي مدينه، قبرستان بقيع اسـت؛        ترين مكان   رخاطره يكي از پ   :قبرستان بقيع  -8

 و  )ص(بقيع در ناحيه شرقي مسجدالنبي    . جايي كه در حاشيه مركزي يثرب است      
ها بـه    برخي شب)ص(رسول خدا.  متري آن واقع شده است 100تقريباً در فاصله    

شود كه قبر عثمان بن  گفته مي. طلبيد رفت و براي اهل بقيع آمرزش مي        جا مي   آن
 از جملـه سـوده، عايشـه، ماريـه، ام           )ص( و همسـران پيـامبر     )رضي اهللا عنـه   (فانع

عــوف درآن واقـع اســت و   بـن  و نيـز قبــر عبـدالرحمن  ) س(سـلمه، صـفيه، زينــب  
العابــدين، امــام محمــد بــاقر، امــام   امــام زيــن همچنــين قبــر امــام حســن مجتبــي،

ابيطالـب و   در آن قـرار دارد؛ و همچنـين عقيـل بـن          )رضـي اهللا عنـه    (جعفرصادق
 و قبـر عبـاس، عمـوي        )ص(هاي رسـول خـدا      عبداهللا بن جعفر طيار و نيز قبر عمه       

 .پيامبر در آن قرار دارد
 كوه احد كه از شرق به غرب كشيده شـده، بـه شـكل               :كوه و منطقه احد    -9

در سال سوم   .  كيلومتري مسجد نبوي واقع است     5/5در فاصله   . قوسي مانند است  
ان و مسلمانان در اين منطقـه در گرفـت، كـه در             هجرت جنگ سختي بين مشرك    
رضـي  ( شهيد شد و حضرت حمـزه      )ص(رسول  آن جنگ دندان مبارك حضرت    

 با جمعي از ياران خـود شـهيد شـد؛ كـه نحـوه جنـگ و علـت شكسـت                 )اهللا عنه 
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گنجد؛ و حاجيان براي ديدن واقعه تاريخي و جهـادي         مسلمانان در اين مقال نمي    
 .كنند ز نزديك به روح شهيدان احد دعا و استغفار ميروند و ا آن به آن كوه مي

 در  )ص( روايت است كه چـون پيغمبرخـدا       )رضي اهللا عنه  ( از كعب    :يادآوري
گشتند، به مسجد آمده و پيش از آنكه بنشينند، دو ركعت نمـاز              روز از سفر برمي   

پس به شما عزيزان نيز پس از بازگشت از سفر حج به خوانـدن دو              . كردند  ادا مي 
 .شود ركعت نماز در صورت ميسر بودن در مسجد سفارش مي

 »التماس دعا«
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 :احكام جهاد
 در لغت به معني تـالش و كوشـش اسـت و در اصـطالح شـرع بـه معنـي                   :جهاد

 .جنگ با كفار و دشمنان دين است
 : جهاد فضيلت

 روايـت اسـت   )رضي اهللا عنه(  از ابوهريره حديث شريف  ردر فضيلت جهاد د   
 آمده و گفت عملي را به من نشان بدهيد          )ص(ي نزد پيغمبرخدا  شخص: كه گفت 

رواه  [»بيـنم   چنـين عملـي را نمـي      «: كه برابر جهـاد ثـواب داشـته باشـد، فرمودنـد           
 ]2785: البخاري

 شـنيدم كـه     )ص(از پيغمبرخـدا  : از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت است كه گفت        
مجاهد في سبيل اهللا كيست؟ داند كه    ولي خدا مي   -مجاهد في سبيل اهللا   : فرمودند

مانند كسي است كه در روز روزه داشته و شب تا صبح نماز بخوانـد، و خداونـد               
اگر وفات نمايد به جنّتش     « : متعال براي مجاهد في سبيل اهللا وعده داده است كه         

. »اش برگردانـد    داخل ساخته، و اگر سالم بماند با ثواب و غنيمـت او را بـه خانـه                
 )2787: رواه البخاري(

 : فرمودند)ص(پيغمبرخدا:  روايت است كه گفت)رضي اهللا عنه(از ابوهريره 
ها را براي مجاهد في سبيل اهللا         در بهشت صد درجه است، كه خداوند متعال آن        «

آماده نموده است، كه مابين هر درجه تا درجه ديگر آن، مانند تفاوت يـا فاصـله                 
ـ      . بين زمين و آسمان است     ت را مسـئلت نمائيـد فـردوس را         و اگر از خداونـد جنّ

مسئلت نمائيد زيرا فردوس وسط جنت بوده و باالي آن، عرش خداوند اسـت، و      
 )2790 :رواه البخاري. (»گيرد جا سرچشمه مي رودهاي بهشت از آن

كنـد و اگـر حملـه از     اين جهاد آن موقعي كه خطر جدي مسلمين را تهديد نمـي    
است ولي اگر خطر مسلمين و كشـور        » فرض كفايه «جانب مسلمانان شروع شود     
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اسـت كـه بـا    » فـرض عـين   «اسالمي را تهديد كند و كفار به مسلمانان حمله كنند  
 :جان و مال خود به جهاد برخيزند؛ مگر به اشخاص زير واجب نيست

  جامانده-6معلول  -5  كور-4  زن-3  غالم-2  كودك-1
 بـه جنّـت داخـل    اگر كسـي در راه خـدا كشـته شـود، شـهيد اسـت و در قيامـت                 

 )2803: رواه البخاري(.يابد گردد و پاداش خود را در بهشت مي مي
 و آن هنگام كه به سوي جهاد بيرون رويد از جنگ نگريزيد و رو به فرار نياوريد

 2958: رواه البخاري. [تا سر حد مرگ ايستادگي نمايند
 :در بيان احكام غنايم جنگي

ها را به قتل برسـاند        نگي مخير است كه آن    رهبر كشور اسالمي در باره اسيران ج      
ها را با اسيران مسلمان كه در اسارت كفار  ها را غالم و كنيز نمايد و يا آن و يا آن

 .هستند، مبادله نمايد
از عبداهللا بن عمر رضي اهللا      . اند  ها و اطفال را بد دانسته        كشتن زن  )ص(پيغمبرخدا

 )ص(ا كشـته ديدنـد، پيغمبرخـدا      عنه روايت است كه در يكي از غزوات، زني ر         
 از ابوموسـي رضـي اهللا   حديث شريفو در  . ها و اطفال را بد گفتنـد        كشتن زن 

اسـير را آزاد سـاخته و      «:  فرمودنـد  )ص(پيغمبرخـدا : عنه روايت است كـه گفـت      
 و غنايم بـر شـما حـالل گردانيـده           .»گرسنه را نان داده و مريض را عيادت نمائيد        

 .خيانت كردشده است ولي نبايد بر آن 
ــت     ــه گف ــت ك ــت اس ــه رواي ــداهللا رضــي اهللا عن ــن عب ــابر ب ــه  : از ج ــامي ك هنگ

: كردند، شخصي بر ايشان گفـت       تقسيم مي ) جعرانه( غنايم را در     )ص(پيغمبرخدا
: البخـاري   رواه. (»اگر عدالت نكنم بدبخت خواهم بود     « : عدالت نماييد، فرمودند  

3138( 
 :صلح و جزيه با اهل ذمه و اهل حرب
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هـا در     گيـرد تـا آن       آن چيزي است كه دولت اسـالم از كفـار سـاليانه مـي              جزيه
از كـافران اسـالم بياورنـد و بـر          كسي  اگر  . حمايت اسالم مصون از تعرض باشند     

 .شود برداشته مياش جزيه بوده باشد، ديگر جزيه از او  ذمه
 :بيان احكام مرتد

از ديـن اسـالم   كسـي كـه   . مرتدكسي را گويند كه از دين اسـالم برگشـته اسـت      
 اگر اسـالم را      و بر وي اسالم عرض كنند،      برگردد به مدت سه روز زنداني شود؛      

واال پس از سه روز كشته شـود؛ ولـي اگـر زن             ! قبول كرد و توبه نمود چه خوب      
مسلمه از اسالم برگشت و مرتد شد كشته نشود؛ بلكه زنداني گردد تـا بميـرد يـا                   

 .توبه كند
 : سوره المائده آمده كه54  چنانچه در بخشي از آيه

 »اَييينَذِا الَّ ه نُ آم نْوا م تَرْ يكُنْ مِ دم فَ هِينِ دِ نْ ع ،سوـ  ف ـ  بِ ي اهللاُ تِأ ي  مٍوقَ
حِيبهمو حِ يونَبهٍلَّذِ اَه... « 

هر كس از شما از دين خود برگردد پس به زودي خـدا قـومي را بـه             ! اي مؤمنان 
. دارنـد   دارد و ايشان نيز او را دوست مـي           را دوست مي   آورد كه ايشان    عرصه مي 

در تفاسير آمده، مراد از قوم كه خداي سبحان آوردنشان را به عرصه وعـده داده    
اند كـه بعـد از     و لشكرش از صحابه و تابعين     )رضي اهللا عنه  (است، ابوبكر صديق    
ه همچنـان آيـه كريمـ     . ، جنگيدنـد  )مرتـدان ( با اهـل رده      )ص(رحلت رسول خدا  

جنگنـد    آيند و بـا مرتـدان مـي         گيرد كه بعد از من مي       ي مؤمناني را در بر مي       همه
اند كه خداي عز وجـل   همگي داراي اوصاف عظيمي هستند چونكه آنان كساني     

چونكـه آنـان بـا مؤمنـان        . دارد  دارند و او نيز ايشـان را دوسـت مـي            را دوست مي  
د و در راه خـدا جهـاد   گيرنـ  مهربان و فروتن و بر كـافران درشـت طبـع و سـخت          

اين اوصاف فضـل الهـي اسـت    . هراسند كنند و از مالمت هيچ مالمتگري نمي     مي
بايـد دانسـت    . دهد و خداوند گشايشـگر داناسـت        كه آن را به هر كه بخواهد مي       
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زيـرا در حـالي از ارتـداد        . ي كريمه، يكي ديگر از اعجاز قرآن است         كه اين آيه  
ده در ميانشان ظهور نكـرده بـود و يـك امـر             دهد كه هنوز اين پدي      عرب خبر مي  

 .رفت عيني به شمار مي
 :1شوند كلماتي كه موجب مرتد مي

الً بگويد خدا قدرت اين كار را ندارد؛ حتي اگر هم به شوخي باشد، مرتد                مث -1
 .شود مي
هـاي    به كسي گفته شود نماز بخوان او بگويـد خوانـدن نمـاز از آنِ آدم               اگر    -2

او گفته شود روزه بگيـر، بگويـد روزه از آن كسـاني اسـت كـه         بيكار است يا به     
 .چيزي ندارند؛ همه اين گفتار كفر است

 . استمرتدداند  كنم كه خدا هم نمي كسي گفت من كاري مياگر   -3

 اگر مرتد با مال خود به دار حرب ملحق شد، بعد از آن مسـلمانان بـر آن دار                    -4
 .غالب آمدند، مال وي غنيمت باشد

گر زن و شوهر هر دو مرتـد شـده بـه دار حـرب برونـد و زن در دار حـرب                        ا -5
بعـد از آن مسـلمانان بـر آن دار          . فرزندي بدنيا آورد و آن فرزند ولد ديگر آورد        

 .غالب آيند، هر دو ولد غنيمت شوند
به هر حال بايد در تكلم الفاظ بسيار مواظب و حساس بود و اگـر خـدا نخواسـته                   

و يا بر قلب جاري شد بالفاصله توبه كـرده و از كـرده خـود                چنين الفاظ بر زبان     
  از ابـن مسـعود رضـي اهللا عنـه روايـت              حديث شريف چنانچه در   . پشيمان شد 

آيا از آنچه كـه در جاهليـت انجـام          ! يا رسول اهللا  : شخصي گفت : است كه گفت  
كسي كـه در اسـالم كارهـاي نيـك          «: ايم مؤاخذه خواهيم گرديد؟ فرمودند      داده
گردد، و كسـي      دهد، از آنچه كه در جاهليت انجام داده است مؤاخذه نمي           انجام
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كه در اسالم كارهاي بد انجام دهد، از آنچه كه در اول و آخر انجام داده است،                 
 )6921: رواه البخاري. (»مؤاخذه خواهد گرديد
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 :احكام و مجازات دزدي
فتن چيزي اسـت  ، گر1 و سرّ برداشتنخفيه مال كسي را از راه      :دزدي در لغت  

آن مـال   . باشد به طور پنهاني از چشم ديگـران       ) حرز(كه داراي حفاظ يا نگهبان      
حفاظتي يا مانند مال قرار داده شده در خانه يا صندوق كسـي ديگـر مـالي اسـت               

 .كه داراي نگهبان بيروني است، مانند اماكني كه نگهبان و پاسبان دارد
 دسـت  )ص(پيغمبرخـدا : است كـه گفـت  از عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه روايت        

: رواه البخاري. (دزدي را از دزديدن سپري كه قيمتش سه درهم بود قطع نمودند          
6796( 

 اگر عاقل و بالغ از حرزي كه در آن شبهه نيست ده درم يا چيزي كـه قيمـت                    -1
 .2آن ده درم باشد بريدن دست او واجب است

 سوره المائده چنـين  38يم در آيه ي دزدي و مجازات آن در قرآن كر    اما در باره  
 :آمده است

»قُارِوالسو قَارِالسطَاقْ فَهوا اَعدِييهمزَا جبِآء ا كَمسكَا نَباهللاِنَاالً م اهللاُ، و 
زِعزٌيكِ حي3»م. 
هاي راستشان را به سزاي عملشان به عنـوان مجـازاتي             مرد دزد و زن دزد، دست     «

 .»ريد كه خدا نيرومند و فرزانه استكه از جانب خداست بب
يعني حد شرعي مرد و زن دزد اين است كه دست راست هر يـك از آنـان را از             

اين مجازات نكالي اسـت، يعنـي       . اند ببريد   بند به كيفر آنچه از عمل دزدي كرده       
عذابي است بازدارنده و عبـرت انگيـز از جانـب خـدا پـس بـر آنـان انـدوهگين                     

 .يز و حكيم استو خداوند عز. مباشيد
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 :1مال مسروقه بايد داراي چهار صفت باشد
الزم به ذكر است كه نصاب سرقت در نـزد  . بايد به مقدار نصاب شرعي باشد   -1

جـاري  احناف، يك دينار يا ده درهم شرعي است و در كمتر از ده درهم حـدي          
 .اما نصاب سرقت در نزد جمهور فقها، ربع دينار، يا سه درهم است. شود نمي
مال مسروقه بايد از نظر شـرعي، ماليـت و ملكيـت داشـته و فـروش آن جـايز                -2

 كه مالكيت ندارند، مورد دسـتبرد قـرار گيرنـد،           -پس اگر شراب و خوك    . باشد
 .2روند مال مسروقه به شمار نمي

 .ي ملكيت نداشته باشد سارق در مال مسروقه، ملكيت يا شبهه -3
 باشـد كـه سـرقت در آن موضـوعيت داشـته             ي امـوالي    مال مسروقه بايد از جمله    

 اگـر كسـي از      .ي بزرگسال كه سرقت آن موضوعيت ندارد         برده - مثالً -باشد، نه 
ها بدزدد در اين مسئله شبهه وجود دارد و يا         خانه پدرش يا مادرش و يا امثال اين       

 شايد سارق تأويل بر خواندن قرآن كند، در اين صورت دسـت              قرآني را بدزدد،  
 .3شود ع كرده نميسارق قط

 اگر سارق ديناري را در مكـان مسـروقه ببلعـد و در بيـرون از محـل مسـروقه                     -4
شود چون مالي كه در دست سارق اسـت   خارج كند دست سارق قطع كرده نمي    

 .4نه امانت است نه ملك او
قطـع كـرده   ) رح( دست سـارق بـه سـبب يكبـار اقـرار نـزد ابوحنيفـه            :يادآوري

 .1شود مي
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 :در سارقشرايط معتبر
 عدم واليت وي بر كسي كـه        -4  عدم ملكيت مال مسروقه    -3  قل عا-2 بالغ -1

 .دزدد مالي را از او مي
 :احكام لقيط

شود كه او را در  اي گفته مي   يافته شده و در اصطالح شرع، به بچه        به معني  لقيط
 و فرزنــد مــذكور را بــه جهــت آن لقــيط .جــايي بــدون سرپرســت و ولــي بيابنــد

 .2 كه آن باالخره از زمين برداشته خواهد شدگويند مي
 .المال بپردازد بچه يافت شده اصوالً آزاد است و هزينه او را بايد بيت -1

   برداشتن لقيط مستحب است به جهت آنكه اگر او را برندارنـد خواهـد مـرد،                -2
 .3پس برداشتن آن واجب است

 .دبراي بچه يافت شده حاكم شرع بايد تصميم بگير

                                                                                                                                  
1
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 :ام اعتاق و بردگياحك
ي زرخريد از قيد بندگي، و     آزاد شدن بنده    گي،  آزاد گرديدن بنده از بنده    : عتق

 .1نيز، به معني شرف و بزرگي و نجات و آزادگي
  حديث شـريف  چنانچـه در    . يعني غالمي را از قيد بردگي آزاد كردن       : اعتاق

 :در فضيلت آن آمده كه
»بِ اَنْعرَي هالَ قَ)رضي اهللا عنه(هرَي: 
ـ  بِ  اهللاُ ذَقَنْتَماً، اس لِساً م رء ام قَتَعأ لٍجا ر مي اَ )ص(بي النَّ الَقَ ـ  ع لِّكُ  وٍضْ
 .»ارِ النَّنَ مِهنْواً مِضْ عهنْمِ
هر «:  فرمودند)ص(پيغمبرخدا:  روايت است كه گفت)رضي اهللا عنه(از ابوهريره«

وند متعال در مقابل هر عضوي كه       مسلماني كه غالم مسلماني را آزاد نمايد، خدا       
از آن غالم آزاد شده است، يك عضو از شخص آزاد كننده را از دوزخ نجـات               

 )2517: رواه البخاري. (دهد مي
البته اسالم فاصله برده و مالك و رابطه آقايي و بنـدگي و تسـخير و تحقيـر را رد          

دانـد، يعنـي      يكند؛ بلكه بين ايشان رابطه برادري و اخوت را شرط اساسـي مـ               مي
 برادري و خويشاوندي بـين بـرده و مالـك مقـام           دين اسالم آمد تا با ايجاد رابطه      

هـا قـرار      انساني را به حد اعلي برساند و رابطه برادري را سرلوحه زنـدگي انسـان              
اند و آدم از خاك آفريده شـده اسـت و           ها از فرزندان آدم     دهد، چون همه انسان   

 كس از فرزنـدان آدم جـايز نيسـت؛ بلكـه بايـد              خواجگي و آقايي كردن بر هيچ     
 .ودنسبت به يكديگر مهربان و متواضع ب

 
 :فرمايد شيخ اجل سعدي مي
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ــاك    ــد پ ــدت خداون ــاك آفري  ز خ
 

 پس اي بنده افتادگي كن چو خـاك        
 

ها فقط به تقوي الهي اسـت         پس هيچكس بر ديگري برتري ندارد و برتري انسان        
يدي بـر سـياهي، برتـري شخصـي را ثابـت            و داشتن نژاد عرب بـر عجـم، يـا سـف           

 نـه    كند و كسي پيش خداوند عزيز اسـت كـه تقـواي بيشـتري داشـته باشـد،                   نمي
 ... و زبان و نژاد و دارايي و مال و ثروت و خواجگي

 : چنانچه در آيه شريفه آمده
 .1»مقكُتْ اَ اهللاِدنْ عِمكُمرَكْ اَنَّاِ

رده با ماليمت و مالطفت رفتار شود و به در اسالم تاكيد زيادي شده است كه با ب
 از ابـوهريره رضـي اهللا       حديث شريف ايشان سخنان نرم بايد گفت؛ چنانكه در        

 : روايت است كه فرمودند)ص(عنه از پيغمبرخدا
به اربابت نان بده، به اربابت آب بده، بـه اربابـت آب             : به غالم خود نگوئيد كه    («

 غالم مـن     :و نگوييد ) چنين و چنان كن   ! (ربابم ا  !آقايم: وضوء بياور، بلكه بگوئيد   
رواه ). (چنـين و چنـان كـن      (عزيـز مـن، جـوانمرد مـن       : و كنيز من، بلكه بگوئيـد     

 )2552: البخاري
  هاي بردگي زمان جاهليـت را مسـدود سـاخته اسـت؛           به هر حال، اسالم همه باب     

مگر اينكه بردگي از طريق اسـارت جنـگ و جهـاد باشـد؛ كـه در ايـن صـورت                  
سبيل اهللا نوعاً  سارت و بردگي شرايط خاص خود را دارد كه در مبحث جهاد فيا

 .بيان گرديد
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، و ام الولـد بـدون اجـازه اربـاب           4، امه 3، مدبر 2، مكاتب 1 نكاح قنّ  :1 يادآوري
اگر ارباب به آنان اجازه دهد نكاح جـائز اسـت و اگـر راضـي                . باشد  موقوف مي 

 .شود نباشد و رد كند نكاح باطل مي
 اعتـاق از فـرد مكلّـف يعنـي عاقـل و بـالغ و آزاد بـا لفـظ صـريح                 :2ادآوري  ي
)تَقْترٌّ (آزاد كردم تراـ يا     : يعني) اَعح ظ ماننـد  اتو آزاد هسـتي و ديگـر الفـ      ) اَنْت
)  تَقْتُكتيق، اَعتَقُ، ععم، ررحبا لفظ عربي يا فارسي يا هـر زبـان ديگـري ثابـت              )  م

 .آزاد كردن باشد يا نباشدش  اكردد چه در نيت مي
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 :احكام نكاح يا زناشويي
ــارت از عقــد خــاص كــه    ــارت از وطــي اســت و در شــرع عب و آن در لغــت عب

 .1موضوعي است براي حالل شدن وطي
در شريعت مقدس اسالم اگـر كسـي داراي قـدرت مـالي و غلبـه شـهوت باشـد                    

 : فرمود)ص(پيغمبرخدا. واجب است كه ازدواج نمايد
 .»ينِّ مِسيلَي فَتِنَّ سنْ عبغَ رنْمي فَتِنَّ سكاحلنّاَ «

هاي من است، هر كس از سـنت مـن رو بگردانـد از     ازدواج از جمله سنت«يعني  
 .»جمله امتان من نيست
مـن از زن  : يكي گفـت  :  روايت است كه گفت    )رضي اهللا عنه  (از انس بن مالك     

ــرد، پيغمب   ــواهم ك ــوده و ازدواج نخ ــودداري نم ــرفتن خ ــداگ ــده و )ص(رخ  آم
شما بوديد كه چنين و چنان گفتيد؟ به خداوند قسم كه مـن نسـبت بـه             «: فرمودند

ترم، و بـا ايـن هـم گـاهي روزه گرفتـه و                شما از خداوند بيشتر ترسيده و با تقوي       
خوابم،  كنم، قسمتي از شب را نماز خوانده و قسمتي از آن را مي           گاهي افطار مي  

. » و كسي كه از سنت من روي گرداند، از مـن نيسـت    نمايم  ها ازدواج مي    و با زن  
 )5063: رواه البخاري(

 : سوره نساء آمده است كه سهدر آيه كريمه
»تُفْ خِ نْ اِ وطُسِقْا تُ لَّ اَ مي الْ فِ اوكِانْتمي فَ يحو ا طَ ا مكُ لَ ابـ  م ـ  النِّ نَ م اءِس 
ثْم لثَ ثٌ ني و و  ر تُفْ خِ نْاِ فَ بعا تَ لَّ اَ ملُدِعا فَ واحِوداَ ه و م  كَلَا ماَ ت يكُانُُمم 
 .»اولُوعتَ الَّني اَد اَكذالِ
و اگر ترسيديد كه در حق دختران يتيم به عدل و انصاف رفتـار نكنيـد، در ايـن                «

پسنديد به نكـاح خـود در آوريـد، دو زن، يـا سـه زن يـا         صورت از زناني كه مي    
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الت رفتار نكنيد، به يك زن اكتفا كنيد يـا بـه    ترسيد كه به عد     چهار زن و اگر مي    
 .»اين نزديكتر به آن است كه ستم نكنيد. ايد آنچه كه مالك شده

 روايت است هر كه ازدواج كند يـك سـوم ديـن را در پنـاه      )ص(از رسول اكرم  
و بوجـود   دواج حفـظ عفـت و پاكـدامني         از هـدف خدا نگه داشته اسـت؛ چـون        

 فرمـوده اسـت مـن در قيامـت بـه            )ص(غمبرخدا پي چرا كه .  فرزندان است  آوردن
كنم، پس چـه بهتـر كـه اسـباب و وسـيله ازدواج را سـهل                   زيادي امتم افتخار مي   

 .بگيرند تا سنت رسول اهللا را اداء نمايند
شود، پس از آنكه      زن به واسطه عقد ازدواج بر مرد طبق شريعت اسالم حالل مي           

ت و اسـتمتاع از وي بجويـد جـز    زن بر مرد حالل شد، مرد حق دارد هر نـوع لـذّ    
) هـو : ( آمده كـه   ردالمختاردر  .  است 1نزديكي كردن از عقب كه حرام محض      

حلّ استمتاع الرجل من امرأه ام يمنـع مـن   : اي) عقد يفيد ملك المتعه(عِند الفقها   
 .2نكاحها مانع شرعي

 :در باب عقد ازدواج
زن يـا وكيـل آنـان در    عقد ازدواج پيماني دو طرفه است كه بايد از طرف مرد و          

يعني زن بگويد خود را به نكاح تـو در آوردم  .  گرددجاريحضور دو نفر شاهد   
و مرد بگويد قبول كردم يا وكيل زن بگويد مثالً، مريم دختر فالني را وكالتـاً بـه                  

مريم دختـر فالنـي را بـه نكـاح     : وكيل مرد بگويد . نكاح دائمي به موكل تو دادم     
بايد دو لفظ ايجاب و قبـول بـر زمـان           . حمد قبول كردم  دائمي براي موكل خود ا    

گذشته داللت كند؛ مانند نفس خود را به زني به نكـاح تـو دادم و طـرف ديگـر                    
 : هم چنين آمده استمختصرالوقايهگويد قبول كردم، در متن  مي
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»نْيقِعو قَيجابٍاِ بِد ظُفْ لَولٍبزَما ماضٍ كَهوجتزَ تَ ووجت« . 
شود كه لفظ هر دو ماضـي باشـد ماننـد نفـس            ح به ايجاب و قبول منعقد مي      نكا« 

يا اينكه بگويد دختر خود     . »به زني قبول كردم   : خود را به زني دادم و مرد بگويد       
زن يـا پـدر دختـر    . را به نكاح به من بده و يا اي زن خود را بـه نكـاح مـن در آر           

 مختصر؛متن ) به زني تو دادم(گويد به نكاح تو دادم  مي
 .»تجوال زقَي فَنِجوزَاضٍ كَ مو مرٌ اَواَ«

 لفظ يكي امر باشد و لفظ ديگري ماضي باشد مانند به زني ده دختـر خـود را يـا             
 اگـر از طـرف هـر يـك از           كلماتهمين  . به زني دادم  : نفس خود را، پس گفت    
گفـتن  و نكـاح زن و مـرد بـا    .  عقد صحيح است  گفته شود موكلين مرد و زن هم      

 داد و پذيرفت هم صحيح است؛ اما با گفتن ما زن و شـوهر هسـتيم، نكـاح                   كالم
 .شود و در نكاح تعيين مهر به رضايت دو طرف شرط است منعقد نمي

:  از عقبه بـن عـامر رضـي اهللا عنـه روايـت اسـت كـه گفـت            حديث شريف در  
هــا در وفــا كــردن بــه آن،  تــرين شــرط مســتحق«:  فرمودنــد كــه)ص(پيغمبرخــدا

 .»سازيد هايي است كه به اساس آن زن را براي خود حالل مي شرط
 :چنانچه در آيه چهار سوره نساء آمده كه

»وا النِّ ءاتُوساء  صنِ نَّتهِقِد لَحط نْاِ فَ ه   ِكُ لَ نَبم شَ نْ ع نْءٍ مِ   يفَكُلُوه ساًفْ نَ ه  
 .» مرياًياًنَهِ
 خودشان چيزي از آن ميلو اگر و مهر زنان از روي طيب خاطر به ايشان بدهيد          «

و پـس از عقـد نكـاح        » را به شما وا گذاشتند، پس آن را حالل و گوارا بخوريـد            
يعنـي؛ آيـه يـا حـديث يـا حمـد و سـپاس               . مستحب است كه خطبه خوانده شود     

 .خداي تعالي از طرف شخص عاقل و دانا و عالم خوانده شود
 : اين استخطبه نكاح
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 نا و سِفِنْ اَ ورِرُس نْ مِ اهللاِ بِ وذُع نَ  و هرُفِغْتَس نَ  و هينُعِتَس نَ  و هدمح نَ هِلّ لِ دمحلْاَ«
 ه لَ يادِا ه لَ فَ لْلِضْ ي نْ م  و ه لَ لَّضِا م لَ فَ  اهللاُ هِهدِ ي نْا م نَمالِع اَ ئاتِي س نْمِ
شْاََ وها اِ  لَ نْ اَ دا اهللاُ لَّ اِ له شْ اَ  وهنَّ اَ د م حداًم ـ  ع بده و  ـ  ر سـ  وله ي ، ـ ا اي ا ه
ـ ياَا ، يونَملِس ممتُنْ اَا و لَّ اِ نَّوتُما تَ  لَ ته و قِ تُ قَّ ح وا اهللاَ قُا اتَّ نو ام ينَذِالَّ ا ه
 ا وهجوا زهنْ مِقِلَ خَ وهٍداحِ وسٍفْ نَنْ مِمكُقَلَ خَيذِ الَّمكُبوا رقُ اتَّاسالنَّ
ثَّبنْ مها رِمثِاالً كَجس نِيراً وĤاتَّء، و سي نَذِ الَّا اهللاَقوĤهِ بِونَ لُءاَالْ ورحام 
 »...يباً، قِ رمكُيلَ عانَ كَ اهللاَنَّاِ

 :گيرد مسائلي كه در نكاح مورد توجه قرار مي
تواند در  اگر زني به مردي اجازه داد كه او را براي خودش عقد كند، مرد مي   -1

 چون نكـاح دو مسـلمان بـه         .ر دو شاهد، زن را براي خود وكالتاً عقد نمايد         حضو
حضور دو گواه آزاد كه هر دو عاقل و بالغ و مسلمان باشند يا يك مرد و دو زن                   

 . 1عادل باشند صحيح است
اگر پدر او چند دختر داشته باشد، بايد اسم آن دختر و نام پدرش در عقـد گفتـه         

 .شود

ضر باشد و در هنگام عقد به سوي او اشاره كند كه او را به اگر زن در مجلس حا
نكاح تو دادم و طرف گفت قبول كردم نكاح جائز است هر چنـد اسـمش بـرده                  

 .نشود

اگر در حضور يك مرد و يا چند زن بدون اينكه دختر حاضـر باشـد در خلـوت                   
كـافر  بگويد دختر خود را به عقد تو درآوردم، اين عقد جايز نيست يا دو شـاهد         

 .باشد يا صغير باشد نكاح جايز نيست

 .2زن شوهر ديده حتماً بايد صراحتاً اجازه نكاح را بيان كند
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 :حكم صيغه يا ازدواج موقت
 .اين نوع عقد طبق مذهب اهل سنت جايز نيست

كنند كه اين زن را براي چند ماهه يا چنـد روزه يـا چنـد               مي بياندر نكاح موقت    
و يا بگويد دختر خود را به اجاره يا به عاريه به تو دادم و       . ساعته به نكاح تو دادم    

همانطور كه گفته شد اين نوع عقد در مذهب اهـل  . طرف هم بگويد قبول كردم  
 .1سنّت درست نيست

 :حكم نكاح فضولي
اگر دختر و پسري را بدون اجـازه آنـان بـراي يكـديگر عقـد كننـد، ايـن نكـاح                      

 راضي هستيم، متوجه شدند و بگوينداينكه فضولي است، اگر دختر و پسر بعد از 
اما اگر كسي به ديگري دسـتور داد كـه          . 2اين عقد جايز است وگرنه جايز نيست      

براي سليمان عقد كنـد و آن شـخص در حضـور            ) مثالً مريم (اش را     دختر صغيره 
خود پدر و يك شاهد ديگر نكاح را جاري نمود جايز است؛ چـون در حقيقـت                  

 .شود شود و با آن شاهد دو شاهد كامل مي هد محسوب ميپدر نكاح دهنده شا
پـدر  ( بزرگساالن، در صورتي كه عقد نكاح را ولـي او در باره نكاح خردساالن ب     

دختر صغيره جاري كرد، نكاح جايز است، چنانچه از عايشه رضي      )  پدري يا جد 
ــه    ــت ك ــت اس ــا رواي ــدا: اهللا عنه ــي اهللا )ص(پيغمبرخ ــوبكر رض ــه   او را از اب عن

مـن بـرادر شـما هسـتم،        :  گفـت  )ص(استگاري كرد، ابوبكر براي پيغمبرخـدا     خو
. »تو برادرم در دين و كتاب خدا هستي و دخترت بـرايم حـالل اسـت               «: فرمودند

 )5081: رواه البخاري(
 :ها حرام است هايي كه ازدواج با آن  زن

 : سوره النساء آمده كه23در آيه 
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»رِّحمت لَ عكُياُ م كُهتُمم و  كُناتُ بم كُواتُخَ اَ  وم و  ع كُتُمم كُ خلتُ  وم و  ب نات 
ـ  الرِّ نَ م مكُواتُخَ اَ  و مكُنَعضَري اَ تِ الَّ مكُهتُم اُ  و تِخْاُ الْ نات ب  و خِاَالْ  هِاعضَ
اُ و منِ هت سĤِكُئم و  ر ئِبĤكُبي فِ تِ الَّ مي ـ  ح جـ  رِو ـ  م كُ ـ  نِ نْ م ئِسĤُكـ  الّ م  يتِ
تُلْخَدلَّ نْاِ فَ نَّهِ بِ م كُ تَ منُوو تُلْخَا دـ  بِ م ـ  فَ نَّهِ ـ ا ج لَ ـ  ع احنَ ـ لَ ح  و مكُيلَ  لُائِ
 فلَ س دا قَ ا م  الَّ نِيتَ خْ اُ الْ نَيا ب وعمج تَ نْ اَ  و مكُابِلَص اَ نْ مِ نَيذِ الَّ مكُئĤِنَباَ
 )23.(»ماًيحِراً روفُغَكانَ   اهللاَنَّاِ
هـا    ها و خاله    برشما حرام است؛ مادران و دختران و خواهران و عمه         » ها  نكاح اين «

و خـواهران   ) دايـه (اند    و برادرزادگان و خواهرزادگان و مادراني كه شيرتان داده        
شيري شما و مادر زنانتان، پرورش يافتگان شما كه در كنارتان هسـتند، از زنـاني                

ايد گناهي بر شما نيسـت و زنـان    ها در نيامده  آنايد و اگر بر ها در آمده   كه بر آن  
پسراني كه از پشت شما هستند، و جمع كردن دو خواهر، مگر آنچه گذشـته كـه      

 .»خدا آمرزگار و رحيم است
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 :توضيح
 مـورد هفـت  .  را حرام كرده استچهارده زنخداي تعالي در اين آيه نكاح با        

 .1اوندان سببيخويش آن از مورد و هفت خويشاوندان نسبيآن از 
هر زنـي كـه نسـب مـرد بـدو برگـردد خـواه از                ) نكاح مادران شما   (:امهتكم -1

 .جهت ذكور باشد و يا از طرف اناث، چه دور باشد چه نزديك
و اين نيز عام است يعني هر زني كه نسب او از ) نكاح دختران شما (:وبناتكم -2

 .روي والدت به تو برگردد چه از جهت ذكور و چه اناث
و آن نيز عام است يعني پدري و مادري و يا      ) نكاح خواهران شما   (:اخوتكم -3

 .مادري و پدري
ايـن هـم بعضـي پـدري و بعضـي           ) نكـاح خـواهران پـدران شـما       : (عمتكم و -4

 .مادري
 .كه همان شاخه مادر باشد) نكاح خواهران مادران شما (:و خلتكم -5
 در هر جهت كه برادر باشـد، از         )نكاح دختران برادران شما    (:و بنات االخ    -6

 .يك طرف باشد يا از هر دو طرف
 .از هر جهت كه خواهر باشد) نكاح دختران خواهران شما (:و بنات االخت -7

 :خويشاوندان سببي
انـد و شـير    نكـاح مـادراني كـه شـما را مرضـعه       (:و امهتكم التي ارضعنكم    -1

 .حرام است) اند داده
اهران شـما از جهـت شـير خـوردن بـر شـما              خـو : (و اخواتكم من الرضعه    -2

امـام  . كه در اين باره بعداً در مبحث رضـاعي صـحبت خـواهيم داشـت     ) اند  حرام
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بر آنند كه حكم رضاع به اندك خـوردن و بسـيار            ) رح(و امام مالك  ) رح(اعظم
 .خوردن ثابت است

 اند و اين حكـم بـا عقـد     و مادران زنان شما بر شما حرام     :و امهت نساء ئكم    -3
 .شود؛ چه دخول صورت گرفته باشد چه نباشد حاصل مي

 دختران  :و ربĤئبكم التي في حجوركم من نسĤئكم التي دخلتم بهن          -4
اند، يعني پس از آنكه به مادران ايشـان رسـيديد و دخـول                زنان شما بر شما حرام    

كرديد يعني نكاح با دختري كه به همـراه مـادرش از شـوهر قبلـي آمـده اسـت،                    
تواند با زن و دختر شوهر قبلي او كه از زن ديگري باشد،                اما مرد مي   .حرام است 

 .ازدواج نمايد
 پس اگر شما با زن نكـاح        :فان لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح عليكم        -5

شده خلوت نكرده باشيد و دخول صورت نگرفته باشد و مباشرت نشـده باشـد و                
دختري كه به همراه مـادرش     طالق داده باشيد، پس هيچ گناهي بر شما در نكاح           

زن خود را طالق داده آن چه خود از شوهر قبلي آمده باشد، نيست اما اگر با زن      
 . خلوت كرده باشد و دخول صورت گرفته باشد، حرام استيا فوت نموده،

بـر  ) عروس شما ( و زنان پسران شما      :و حالئل ابنائكم الذي من اصلبكم      -6
كاح پسـر باشـد؛ چـه آن پسـر از جهـت نسـب       شما حرام است؛ اگر زن در عقد ن 

امـا پسـر خوانـدگان در شـرط     . باشد يا از جهت رضاع هر دو حكم يكسان است      
 .شود داخل نمي

 بـر شـما حـرام اسـت اينكـه      :و ان تجمعوا بين االختين اال ما قد سلف   -7
جمع كنيد بين دو خواهر در يك نكاح يعني روي خواهر قبلي خـواهر ديگـرش             

د به زني بگيريد مگر آنچـه در زمـان جاهليـت و قبـل از نـزول آيـت           تواني  را نمي 
 خـواهر   )ص(يـا رسـول اهللا    : سفيان گفت   در خبر است كه ام حبيبه بنت ابي       . باشد
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آيـا تـو دوسـت      :  فرمودنـد  )ص(سفيان را به زني بخواه، رسـول خـدا          من بنت ابي  
. آري دوسـت دارم خـواهرم خوشـبخت شـود        : داري كه من چنين كـنم؟ گفـت       

او به من حالل نيست و درست نيست كه من وي را به :  فرمود نه )ص(ول خدا رس
 .زني بگيرم

 بدرستيكه خداوند به كساني كـه اهـل ايماننـد در            :يماًحِوراً ر فُ غَ انَ كَ  اهللاَ نَّاَ
اند آمرزنده و مهربان است يعنـي   آيت عمل كرده اين  زمان جاهليت قبل از نزول      

به سـوره    در اين باب     براي اطالع بيشتر  . اند  كردهبر كساني كه از عمل خود توبه        
 .مراجعه نمايند» تفسير گلشاهي«النساء به تفسير اينجانب 

عالوه بر محرمات فوق، ازدواج با اشخاص زير نيـز حـرام شـناخته               
 :شده است

 .1شود اگر كسي با زني زنا كرد، مادر و دختر آن زن بر او حرام مي -1
مـادر و   .  دست كشيد و آلت آن زن تحريك شد        اگر كسي به شهوت زني را      -2

 .2شود دختر آن زن بر او حرام مي
اگر كسي به نظر شهوت به داخل فرج زني نظر كرد، مادر و دختر آن زن بـر                   -3

 .3شوند او حرام مي
 جوانان مسلمان بايد مواظب باشند كه مادر زن خود را پشت سـر        ):1(يادآوري

 اگـر در ايـن حالـت         چـون  لت سـوار نكننـد    سـيك   خود بر اسب يا االغ يـا موتـور        
 . را به دنبال خواهد داشتمشكل شرعيتحريك پيش آيد، 
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 اگر كسي با حيواني مقاربه كند، بـر آن شـخص حـد الزم نمـي      ):2(يادآوري  
 و اگر آن حيوان از آن فاعل باشد ذبح كرده بسوزانند            1شود بلكه تعزير بايد كرد    
 .2ن را از فاعل بگيردقيمت حيوا. و اگر از آن ديگري باشد

قوله عليه السـالم، مـنْ وجـد تُمـوه     . ( هم جنس بازي حرام است   ):5(يادآوري  
 ).يعمل عمل قوم لوط فَاقتلو الفاعل و المفعول به

اگر كسي با هـم جـنس خـود لواطـت كنـد در نـزد ابوحنيفـه بـر او حـد واجـب              
و .  حكمش مثل حكم زناستولي نزد امامين. شود بلكه بايد او را تعزير كرد     نمي

شود   ضربه شالق و اگر متأهل باشد رجم كرده مي     100حكم زنا اگر مجرّد باشد      
و اگر اين عمل هميشـه تكـرار گـردد امـام او را بـه جهـت سياسـت                    . 3)سنگسار(

 .بكشد
مطلقـاً حـرام    . خـود بيايـد   ) پشـت زن  ( حكم اينكه كسي از دبـر        ):6(يادآوري  

 .4است
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 :بيان احكام مهر
 هفـت مثقـال نقـره       ، ده درهـم   تعيين مهر شرعاً واجب است كـه حـداقل مهـر           -1
تواند مهر مثل خود را از شوهر بگيرد؛ اما حـداكثري بـراي آن                باشد و زن مي     مي

 .1تعيين نشده است
اگر مرد با زن جماع كرد يا بين مـرد و زن خلـوت صـحيحه انجـام گرفـت و            -2

قـد فـوت كـرد كـل مهريـه بايـد بـه زن        بعداً زن را طالق داد يا شـوهر پـس از ع     
به جهت اينكه مرد با زن مجامعت كرده و از او بهره برده و لذت . پرداخت گردد

نموده و يا خلوت صحيحه صورت گرفته است؛ يعني مانعي براي جماع موجـود              
 24چنانچه در بخشي از آيه . 2نيست، پس خلوت صحيحه حكم مجامعت را دارد

 :سوره نساء آمده كه
 :هضَيرِِ فَنَّهروج اُنَّهواتُ فَنَّهنْه مِ بِمتُعتَمتَا اسمفَ

اي بـه   پس كسي از آنان كه از او بهره گرفتيد، پس مهرشان را بـه عنـوان فريضـه       
 .آنان بدهيد

يا اگر در خلوت صحيحه يك طرف بسيار صغير است و قدرت جماع ندارد،  -3
مضان يا احرام حج عمره و نفل نموده باشد يا دار باشد در ماه ر ه  يكي از آنها روز   
 .3آيد، نصف مهر الزم است جزو خلوت صحيحه به حساب نميزن حائض باشد 

اگر مردي آلتش سست و قادر به جماع نيست و يا آلت او قطع شده اسـت و                   -4
شـود و اگـر بعـد از         با عيال خود خلوت نمود، جزو خلوت صحيحه محسوب مي         

 .4گردد مام مهر الزم است و عده نيز الزم ميآن طالقي واقع شد، ت
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اگر زن به ميل خود تمام مهر يا مقداري از مهر را به شوهر خود بخشيد، جايز  -5
 .د جايز نيستولي اگر شوهر او را مجبور كرد تا مهر خود را ببخش. است
»لَو اجناحلَ عكُيفِم يراضَا تَمتُينْه مِ بِمب رِفَ الْدِعهِضَي« 

. بر شما در آنچه كه با يكديگر بعد از مهر مقرر به توافق رسيديد، گناهي نيسـت                
 .» سوره نساء24بخشي از آيه «

 عقد صحبتي از مهر به ميان نيامده باشد و قبل از جماع و يـا خلـوت    زماناگر در   
گر مرد ثروتمند باشـد لبـاس       ا. 1 بپردازد متعهصحيحه او را طالق داد، بايد به زن         

از جـابر ابـن     . ا و اگر فقير باشد به اندازه توان قدرت مالي خود متعه بدهد            گرانبه
در يكـي از  :  روايـت اسـت كـه گفتنـد    )رضي اهللا عنـه (عبداهللا و سلمه بن االكوع   

براي شما اجـازه داده  «:  نزد ما آمده و فرمودند)ص(لشكرها بوديم كه پيغمبرخدا   
 .»شده است كه متعه كنيد، پس متعه كنيد

تواننــد بــا هــم ازدواج نماينــد؛   و پســر صــغير بــدون اجــازه ولــي نمــي دختــر -6
باشد و اگر ولي و سرپرستي مانند پـدر   ازدواجشان موقوف به اجازه ولي آنان مي     

نداشته باشد، بايد به حاكم شرع مراجعه شود تا در مورد عقـد             ) جد(و پدربزرگ 
 .يا فسخ ازدواجشان تصميم بگيرد

ولـي ازدواج مسـلمان بـا    پرست جايز نيسـت؛    و آتشهاي كافره   ازدواج با زن   -7
 در انتخـاب همسـر      .2ذمي كتابي به شهادت دو ذمي در نزد ابوحنيفه جـايز اسـت            

 را يعني همانندي و مثل هم بودن زن و مرد    كفائتبايد دقت كرد و بيشتر مسئله       
از . 3را از جهت نسب، مسلمان بودن، ديانت، ثروت، شـغل بايـد در نظـر گرفـت                

زن به سبب   «:  روايت است كه فرمودند    )ص(هريره رضي اهللا عنه از پيغمبرخدا     ابو
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به سبب مال آن، به سبب جمال آن، بـه سـبب            : شود  چهار چيز به نكاح گرفته مي     
نسب آن، به سبب دين آن، و تو بايد زن دينداري را اختيار نمـايي و اگـر نكنـي                    

و هـر كـس از شـما    «:  سـوره نسـاء  25و در آيه شـريفه    . »دستهايت به خاك شود   
توانايي و امكان مالي نداشته باشد كه بـه وسـيله آن بـا زنـان آزاد مؤمنـه ازدواج                    
نمايد، پس بايد از آنچه دست شما از كنيزان با ايمان مالـك شـده اسـت، نكـاح                   

 .بايد از زن بد و شوم نيز پرهيز نمود .»و خداوند به ايمان شما داناتر است. كند
 روايـت   )ص(امه بن زيد رضي اهللا عنـه از پيغمبرخـدا           از اس   حديث شريف در  

هـا بجـا     اي را مضـرتر از زن بـراي مـرد           بعـد از خـود فتنـه      «: است كه فرمودند كه   
 )5096: رواه البخاري. (»ام نگذاشته

 .شود كه زن بد و شوم يعني يار بد، بدتر بود از مار بد پس از اين حديث معلوم مي
 : گفتشيخ سعدي

 از كفـش تنـگ    تهي پاي رفـتن بـه       
 

 بالي سـفر بـه كـه در خانـه جنـگ            
 

 :حكايت
از صحبت ياران دمشقم مالمتي پديد آمده بود، سـر در بيابـان قـدس نهـادم و بـا                  
حيوانات انس گرفتم تا وقتي كه اسير فرنگ شدم، در خندق طرابلس با جهودانم 

 و اي ميان مـا بـود، گـذر كـرد        يكي از رؤساي حلب كه سابقه     . بكار گِل بداشتند  
 چه گويم؟: اين چه حالت است؟ گفتم! اي فالن: بشناخت و گفت

 همي گريختم از مردمـان بـه كـوه و بدشـت           
 قياس كن كه چه حـالم بـود در ايـن سـاعت       

 

 كه از خداي نبودم به آدمي پرداخـت     
 كه در طويلـه نـامردمم ببايـد سـاخت         

 
بـه حلـب   بر حالت من رحمت آورد و به ده دينار از قيدم خالص كرد و با خـود   

برد و دختري كه داشت به نكاح من در آورد به كابين صد دينـار مـدتي برآمـد،           
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زبان درازي كردن گرفت و عـيش مـرا مـنغّس           . بدخوي ستيزه روي، نافرمان بود    
 .داشتن

 زن بــــد در ســــراي مــــرد نكــــو   
ــار    ــد، زنهــ ــرين بــ ــار از قــ  !زينهــ

 

 هــم در ايـــن عــالم اســـت دوزخ او   
ــار  ــذاب النــــ ــا عــــ ــا ربنــــ  وقنــــ

 
ستي كه پدر مـن تـرا از فرنـگ    يتو آن ن:  زبان تعنت دراز كرده همي گفت  باري

بلي، من آنم كه به ده دينار از قيد فرنگم بـاز خريـد و بـه صـد                   : باز خريد؟ گفتم  
 .دينار به دست تو گرفتار كرد

خلـق ولـي در عـين حـال بـد چهـره و        باز به قول سعدي اگر زن ديندار و خـوش        
 .ه و بدخوي بهتر استزشت نما باشد از زن پري چهر

 ببـــــرد از پريچهـــــره زشـــــتخوي
 

 زن ديو سيماي خـوش طبـع، گـوي         
 

اما اگر يك طرف از زن و شوهر نامهربان هم باشد، بنا به قـول شـيخ سـعدي بـه                     
 .توان يافت فرمان حق بايد رضا داد؛ چونكه ديگر به مانند او نمي

 :در بوستان حكايتي آمده است
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 شــكايت كنـــد نـــو عروســـي جـــوان 
 ه مپســند چنــدين كــه بــا ايــن پســر،كــ

ــد،     ــن منزلن ــا در اي ــا م ــه ب ــاني ك  كس
 زن و مـــرد بـــا هـــم چنـــان دوســـتند،
ــن  ــدت از شــوي، م ــن م ــدم در اي  ندي
ــال،   ــده ف ــر فرخن ــن ســخن پي  شــنيد اي
 يكــي پاســخش داد شــيرين و خــوش،

  تـــافتن،يدريــغ اســـت روي از كســـ 
ــده   ــق بنـ ــان حـ ــه فرمـ ــا ده بـ  وار رضـ

 چرا سركشي ز آن كه گر سـر كشـد،         
 

ــان    ــاد نامهربــ ــري ز دامــ ــه پيــ  بــ
 بـــه تلخـــي رود روزگـــارم بســـر   
 نبيــنم كــه چــون مــن پريشــان دلنــد 
 كه گـويي دو مغـز و يكـي پوسـتند          

ــاري  ــه كــه ب  خنديــد در روي مــنب
 ســخندان بــود مــرد ديرينــه ســال    
 كه گر خوبروي است بارش بكـش      
ــافتن   ــو يـ ــايد چنـ ــر نشـ ــه ديگـ  كـ
 كـــه چـــون او نبينـــي خداونـــدگار

 شـد؟ به حـرف وجـودت قلـم در ك        
 

 :موارد قابل توجه در امر ازدواج و زندگي زناشويي
 .جايز استنگاه كردن به روي زن پيش از نكاح  -1

  در روايت ديگري از سهل بن سعد رضـي اهللا عنـه روايـت                حديث شريف در  
 :است كه گفت

 آمدم تا خـود را بـراي شـما     !يا رسول اهللا  :  آمده و گفت   )ص(زني نزد پيغمبرخدا  
اش نگاه كرده و بعد از آن سـر خـود را               خوب به چهره   )ص(ر خدا ببخشم، پيغمب 

 .پايين انداخت و سپس او را به نكاح شخصي در آورد
 :تواند به شخص صالحي پيشنهاد ازدواج دهد زن نيز مي -2

 )ص( روايت است كه زني خود را بـراي پيغمبرخـدا         )رضي اهللا عنه  (از سهل سعد  
 .او را برايم نكاح بدهيد! يا رسول اهللا: پيشنهاد نمود، شخصي گفت

 :اما زن نبايد تظاهر به مال كند -3
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 مـن هـم بـاغي     !يا رسول اهللا  : زني گفت : از اسماء رضي اهللا عنها روايت است كه       
آيا اگر در نزدش به چيزي كه شوهرم برايم نداده است تظاهر نمايم بـرايم               . دارم

كنـد، ماننـد      تظـاهر مـي   كسي كه به آنچـه نـدارد        «: گناه خواهد داشت؟ فرمودند   
 )5219: رواه البخاري. (»گردد كسي است كه مرتكب دو گناه مي

 :ها بايد بعد از ازدواج غيرت شوهر را دريابند زن -4
 ])ص( خواهر خانم رسول اهللا-خواهر عايشه[از اسماء بنت ابوبكر رضي اهللا عنها 

ج نمـود، در    هنگامي كه زبير رضي اهللا عنـه بـا مـن ازدوا           : روايت است كه گفت   
ن اسبش  م، مال و ملك ديگري نداشت،       بروي زمين به جز يك شتر و يك اس        

هاي سـطل او را دوختـه و بـرايش            آوردم، پارگي   را علف داده و به خانه آب مي       
هاي انصـارم كـه       م، و چون خودم نان پختن را ياد نداشتم، همسايه         فترگ خمير مي 

نـد، و خرماهـا را از زمينـي كـه     پخت هاي نيكي بودنـد؛ آمـده و بـرايم نـان مـي          زن
دادم، و ايـن       براي زبير داده بود، بر روي سرم بـه خانـه نقـل مـي               )ص(پيغمبرخدا

در يكي از روزها در حالي كه خرماها بر . زمين دو ثلث فرسخ از خانه ما دور بود
اي از مردم انصار كه با ايشان          و عده  )ص(روي سرم بود، در بين راه با پيغمبرخدا       

 مرا طلبيده و شترشان را خواباندند تا مرا پشـت           )ص(رخوردم، پيغمبرخدا بودند، ب 
سر خود سوار نمايند؛ ولي من از اينكه با مردها يكجا بروم شرم داشتم، و عـالوه                 

تـرين مردمـان بـود يـادم آمـد،        كـه بـا غيـرت   )رضي اهللا عنه(بر آن از غيرت زبير   
رضـي اهللا   (ه آمدم به زبير   چون به خان  .  را درك كرده و رفتند     آن )ص(پيغمبرخدا

در راه در حــالي كــه طشــت خرمــا بــر روي ســرم بــود،       :  گفــتم كــه )عنــه
رفتند، ايشان شترشـان را   اي از انصار به راه مي       را ديدم كه با عده     )ص(پيغمبرخدا

خوابانده تا مرا با خود سوار كنند؛ ولي من از يـك طـرف خجالـت كشـيده و از                 
به خداوند قسم كه خرمـا آوردن  : زبير گفت دانستم،    طرف ديگر غيرت تو را مي     

 . بود)ص(تر از سوار شدن تو با پيغمبرخدا تو بر من سخت
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 :مردي كه محرم نيست نبايد با زن خلوت نمايد -5
از «:  فرمودند)ص( عنه روايت است كه پيغمبرخدا)رضي اهللا عنه(از عقبه بن عامر

بـرادر  ! يـا رسـول اهللا      : گفـت  شخصي از انصار  . »ها بپرهيزيد   داخل شدن به نزد زن    
 )5232: رواه البخاري. (»برادر شوهر سبب مرگ است«: شوهر چطور؟ فرمودند

 : نبايد زن، زن ديگري را نزد شوهرش توصيف نمايد-6
نبايـد زن، بـا     «:  فرمودند )ص(پيغمبرخدا: از عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه گفت       

وري براي شوهر خـود توصـيف   زن ديگري يكجا شده و بعد از آن، آن زن را ط       
 .»كند نمايد كه گويا شوهرش به طرف آن زن نگاه مي

 : براي نامحرم بايد بر چهره خود پرده كشيد-7
 كه شخص كوري بود، بـه پـيش         )ص(روزي عبداهللا بن مكتوم مؤذن رسول خدا      

 آمد، عايشه و ام سلمه در كنار پيغمبر با هـم نشسـته بودنـد،                )ص(حضرت رسول 
پـس از آنكـه     . ديبرويد بر روي خود پرده بكشـ      :  به آن دو گفت    )ص(پيغمبرخدا

يا رسول اهللا عبداهللا كور است چرا به مـا فرمـودي            : گفتم. عبداهللا بن مكتوم رفتند   
 .او كور است، شما كه كور نيستيد: كه بر چهره خود پرده بكشيم؟ فرمودند

 : سوره نور آمده است كه30در بخشي از آيه 
 »مهجورُا فُوظُفَح ي ومهِارِصب اَنْا مِوضُّغُ ينَينِمِؤْلْم لِّلْقُ«

يعني [چشمان خود را فرو بندند و پاكدامني ورزند         : يعني به مردمان با ايمان بگو     
اولـين نگـاهي كـه از    : انـد   علماء گفته]آنچه كه بر ايشان حرام است چشم ببندند   

 . استافتد، بخشوده شده سوي نگاه كننده بدون قصد مي
 : سوره نور، آمده كه31و در اول آيه 

»لِّلْ قُو ناتِمِؤْلماَنْ مِنَضْضُغْ ي بنَّهِارِصو ي رُ فُنَظْفَحوجو نَّه ...«. 
هاي    فرو بندند و فرج    ] از ديدن نامحرم     [ديدگان خود را    : و به زنان با ايمان بگو     
 مگـر آنچـه از آن كـه         و زينت خود را آشكار نگرداننـد؛      » خويش را حفظ كنند   
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هايشان را بر گريبانهايشان فرو اندازند و زينت خود           ، و بايد كه روسري    1پيداست
را آشكار نسازند، جز براي شوهران يا پدرانشان يا پدران شوهران يا پسرانشان يـا        

 ... پسران شوهران يا برادرانشان يا 
 .كنند  غير از فرج، ديگر اعضاي بدن هم زنا مي-8

خداوند «:  روايت است كه فرمودند)ص(عباس رضي اهللا عنه از پيغمبرخدا     از ابن   
و به ايـن چيـز حتمـاً خواهيـد     . »براي هر انساني نصيبش را از زنا مقدركرده است      

زناي چشم ديدن، و زناي زبـان نطـق اسـت و نفـس آرزو كـرده و اشـتها                    . رسيد
. »نمايـد   ي مـي  نمايد و فرج است كه آن را عملـي كـرده و يـا از آن خـوددار                   مي
 )6243: رواه البخاري(

رمان را به خود    ححال كه زناي چشم ديدن باشد خواهران سعي كنند تا توجه نام           
جلب ننمايند و كساني كه دوستان خـود را بـراي جلـب توجـه ديگـران دعـوت                   

كه اين تعهد و تاييد از جانب هـر كـس   . نمايند گناه ديگران نيز بر ذمه اوست  مي
 . استكه باشد خالف شرع

 :به قول سعدي
 خبيث را چـو تعهـد كنـي و بنـوازي      

 
 كنـد بـه انبـازي    به دولت تو گنه مـي   

 
 . غير اسالمي جايگزين معيار اسالمي گرددهاي آنگاه كه معيار-9

هر گاه كه معيار غير اسالمي جاي خود را در بين عوام خصوصاً در بين خواهران 
ها ضـعيف     برد و اراده    ا از بين مي   و خواهران جوان باز كرد، غيرت ديني و ملي ر         

بازد چه بسا اين دنيا و  گردد تا جائي كه با كوچكترين سختي و بال خود را مي مي
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دنياي آخرت را كه ابدي و هميشگي است از دست بدهد و در قيامت در آتـش                 
 .دوزخ جاودان گرفتار شود

ــز در  ــريف و ني ــديث ش ــه    ح ــت ك ــت اس ــه رواي ــوهريره رضــي اهللا عن  از اب
ها    به خوشگذرانيها، و جنّت به سختي      ] دوزخ   [آتش  «:  فرمودند )ص(مبرخداپيغ

 )6478 رواه البخاري. (»و مشكالت پيچيده است
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 )رضاعي(احكام شيرخوارگي
امـا اگـر   .  از مادر متولد شد، شير دادن آن بر مادر او واجـب اسـت     ديوقتي فرزن 

راي شيردادن بگيرد كـه     پدر غني و ثروتمند باشد و با پول خود مادر ديگري را ب            
البتـه  . بچه خود را شير ندهد، گناهكار نيستاگر با آن بچه سازگاري دارد، مادر   

شير دادن بچه ديگر توسط زن با اجازه شوهرش باشد؛ اما اگـر بچـه در شـرايطي         
باشد كه اگر به او شير ندهند، موجب هالكت او شود، در اين حالت اضـطراري                

 مـدت شـيرخوارگي     .شوهرش بچه ديگري را شير دهد     تواند بدون اجازه      زن مي 
 .، دو سال تمام آمده است233در سوره بقره آيه 

انـد و در مـذهب حنفـي دو           برخي فقها مدت شيرخوارگي را دو سال بيان كـرده         
 : سوره بقره آمده است233در بخشي از آيه  .سال و نيم است

ـ  تَ وا  مهنْ م اضٍرَ تَ نْا ع الًصا فِ ادر اَ نْاِفَ« ـ  فَ رٍاوشَ ـ ا ج لَ ـ هِيلَ ع احنَ م نْ اِ ا و 
ـ  ع احنَا ج لَ فَ مكُادلَوآ اَ وعضِرْتَس تَ نْ اَ متُّدراَ ـ  ذَ اِ مكُيلَ لَّا ستُمـ  م م Ĥ َـ  ات تُيم 
 .»فِورُعماالْبِ

و اگر پدر و مادر بخواهند با رضايت و مشاوره يكديگر، كودك را از شير : يعني
هي بر آن دو نيست، و اگر خواستيد براي فرزندان خود دايه بگيرد، بازگيرند، گنا

بر شما گناهي نيست به شرط آن كه چيزي كه پرداخت آن را به عهـده گرفتيـد،      
 .»بدرستي بپردازيد

 ):غير از مادر خود(بيان احكام خوردن شير از دايه 
ره وي  كند و سـبب حراميـت در بـا          مقدار شيري كه شيرخوارگي را ثابت مي       -1
 .1كند شود به نوشيدن يك قطره شير باشد يا يك بار مكيدن باشد فرقي نمي مي
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اگر مادر بزرگ نوه خود را به پستان خود مشغول كرد و پستان او داراي شير                 -2
شود و اگر دختر باشـد،         خود مي  نوه اگر پسر باشد، پسر رضاعي جده      گرديد آن   

 .رام استحج ها ازدوا شود و بين آن دختر رضاعي جده مي
آنچه از نسب بر شخص حرام است از رضاعيت يعني شيرخوارگي بر شخص  -3

 : سوره نساء آمده است كه23چنانچه در بخشي از آيه . شود حرام مي

»اُو كُهتُمتِ الّماَي ضَركُنَعمكُواتُخَ اَ ومضَ الرَّنَ مهِاع«. 
بـر شـما حـرام    [ان رضـاعي شـما   انـد و خـواهر   و آن مادراني كه شما را شير داده   

 :   آمده استحديث شريفدر  .]اند شده
ـ  م اعِضَ الرِّ نَ مِ مرَّعالي ح  تَ  اهللاَ نَّاَ« رَّا حـ م   ويـهِ خِ اَم اُالَّ اِسـبِ  النَّنَ مِ
 . »هِ ابنِتِخْاُ

يعني خداوند متعال حرام گردانيده است، به واسطه شيرخوارگي آنچـه را كـه از               
 مگر مادر رضاعي، بـرادر نسـبي، خـواهر رضـاعي و              يده است؛ سبب حرام گردان  

 .»پسر نسبي
 .شود  در جدول زير مشخص ميمادر برادر نسبي و خواهر پسر نسبي

 صورت مادر رضاعي برادر نسبي
 بهرام        شهرام

 
 بهرام برادر نسبي شهرام   شيرخورده]آسيه[شهرام از مادر رضاعي 

 
 دختران آسيه

تواند ازدواج كنـد و بـا    در نسبي شهرام، با آسيه، مادر رضاعي شهرام مي      بهرام برا 
و ) مادر رضـاعي شـهرام    (تواند ازدواج كند؛ چون كه آسيه         دختران آسيه هم مي   
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 نسبت و قرابت شيرخوارگي با بهرام را ندارند؛ بلكه بهرام بـا       هيچگونهاوالدان او   
 .باشند خود شهرام برادر نسبي مي

 عي پسر نسبيصورت خواهر رضا
 مريم

 
 

 )فرزند علي(رقيه     )فرزند تيمور(شهرام
 

 رقيه از مريم شير خورد    شهرام از مريم شير خورد
پس چون شهرام و رقيه برادر و خواهر رضاعي هستند، نكاحشان بر يكـديگر          -1

 .حرام است

ر اما تيمور كه پـدر شـهرام باشـد خـواهر رضـاعي فرزنـد خـود يعنـي خـواه                     -2
 .تواند به زني بگيرد رضاعي شهرام را كه همان رقيه باشد مي

اند   علماء و فقها يك بيت فارسي در مورد مسائل شيرخوارگي نوشته         :يادآوري
كه اگر شخصي كامالً به بيت توجه كند، تمام مسائل شيرخوارگي برايش معلوم              

 .شود و روشن مي
 از جانب شيرده همه خـويش شـوند       

 
 ه زوجان و فـروع    از جانب شيرخوار   
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 :تفسير مصراع اول بيت
 :در جدول زير آمده است» از جانب شيرده همه خويش شوند« 

 قاسم پدر بهرام
 .اند حسن و حسين برادران بهرام

 بهرام شوهر مريم
 .اند الهام و عاليه خواهران بهرام

 مريم كسي كه شير داد
      

 )شيرخوارگان(رقيه، بهنام
 

 يم و جديد مريمفرزندان قد
 

 ره خوا-آمنه  ، مادر-حليمه  ، پدر-مجيد،  برادر-جليل
 
 مريم،        مريم،           مريم           ،مريم    

 )پسرباشد يا دختر(هاي مريم نوه
 :حال به اين مسائل توجه كنيد

و بـرادر   ) شـيرخوارگان ( فرزندان قديم و جديد مريم بـا رقيـه و بهنـام              :1مسئله  
 .ها حرام است شوند؛ پس نكاح بين آن خواهر رضاعي مي

برادر زادگان  ) شيرخوارگان(با رقيه، بهنام  ) پسر يا دختر  (هاي مريم      نوه :2مسئله  
 .شوند شوند؛ پس تا آخرين نسل حرام مي مي
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هـا    شـوند؛ پـس نكـاح بـين آن           بهرام، شوهر مريم، پدر رقيه و بهنام مي        :3مسئله  
 .حرام است
شـوند؛ پـس    مـي ) بـي بـي  (حليمه مادر مريم، از براي رقيه و بهنام مامـا   :4مسئله  

 .ها حرام است نكاح بين آن
شوند؛ پس نكاح بين      مي) بابا( مجيد پدر مريم، از براي رقيه و بهنام جد         :5مسئله  

 .ها حرام است آن
شـوند؛ پـس نكـاح بـين          جليل برادر مريم، از براي رقيه و بهنام دايي مي         : 6مسئله  
 .ا حرام استه آن

شوند؛ پـس نكـاح بـين         آمنه، خواهر مريم، از براي رقيه و بهنام خاله مي         : 7مسئله  
 .ها حرام است آن

؛ پـس   )جـد (شـوند   قاسم پدر بهرام، از براي رقيه و بهنام پدر بزرگ مـي           : 8مسئله  
 .ها حرام است نكاح بين آن

شـوند؛   م عمـو مـي  حسن و حسين يعني برادران بهرام از براي رقيه و بهنا          : 9مسئله  
 .ها حرام است پس نكاح بين آن

شـوند؛   الهام و عاليه، يعني خواهران بهرام از براي رقيه و بهنام عمه مـي   : 10مسئله  
 .ها حرام است پس نكاح بين آن

 »از جانب شيرخواره زوجان و فروع«: تفسير مصراع دوم بيت
ايش تـا آخـرين     هـ   معني فروع اين است كه خود بچه شيرخواره و اوالدش و نوه           

كنند؛ بـا ايـن همـه آنهـايي كـه در مصـراع اول              نسل قرابت شيرخوارگي پيدا مي    
 .كنيم كند و معني فروع را در جدول زير بيان مي گفته شد قرابت پيدا مي
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 )شيرخوارگان(رقيه و بهنام    مريم كسي كه شير داد
 
 

فرزندان رقيه و     - يه و بهنام  برادران و خواهران رق    - )دختر يا پسر  (فرزندان مريم 
 بهنام
 

 )دختر يا پسر(هاي او و نوه       )صفر، مارال(                                    
 

با مريم شير دهنـده، پسـر و دختـر رضـاعي     ) شيرخوارگان( رقيه و بهنام   :1مسئله  
 .ها حرام است شوند؛ پس نكاح بين آن مي

از بـراي فرزنـدان مـريم       ) دختر يا پسر  (ه و بهنام    هاي رقي    فرزندان و نوه   :2مسئله  
 .ها حرام است شوند تا آخر نكاح بين آن برادرزاده و خواهرزاده رضاعي مي

( از براي فرزنـدان مـريم  ) صفر، مارال( برادران و خواهران رقيه و بهنام   :3مسئله  
والد تواننـد بـا ا      هيچگونه قرابت نسبي ندارند؛ پس صفر و مارال مي        ) دختر و پسر  

در جدول  » زوجان«ها حرام نيست و اما معني         مريم ازدواج نمايند و نكاح بين آن      
 .گردد زير مشخص مي

 )شيرخواره(رقيه      كسي كه شير دادجميله
 

 علي شوهر رقيه    جميلهبهرام شوهر 
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بـه  . ها حرام است شود؛ پس نكاح بين آن       مي جميله علي داماد رضاعي     :1مسئله  
هـا حـرام     از براي علي مادر خانم اوست؛ پس نكـاح بـين آن   جميلهر  عبارت ديگ 

 .است
شود؛ پـس نكـاح بـين          از براي رقيه پدر خانم او مي       جميله بهرام شوهر    :2مسئله  

 .ها حرام است آن
 :مسائل ديگر مربوط به شيرخوارگي

اي در خــالل مــدت رضــاعي از پســتان زن مــرده شــير نوشــيد، احكــام  اگــر بچــه
 .گردد ميرضاعت ثابت 

اگر از چند زن، شير دوشيده و مخلوط گرديد و به چند بچه نوشـانيده شـد، بـين             
 .گردد ها احكام رضاعي ثابت مي ها و بچه همه آن

شـود؛ ولـي مـرد        اگر مردي از پستان زن خود شير نوشيد، زن براي او حرام نمـي             
 .گنهكار است
شـود و    ي ثابـت مـي    اي شير دوشيد، شيرخوارگ      اگر زني در بيني بچه     :يادآوري

اگر به چشم او دوشيد اشكالي ندارد و اگر در گوش او دوشيد، بعضي از علمـاء             
با فقهـا و پزشـك متخصـص        !  نه  :شود و بعضي گفتند     اند، رضاعث ثابت مي     گفته

در اين مورد مشورت كنيد، چه بهتر است كه از اين نوع كارها دست برداريد تـا   
 »اعلم  اهللا«.مورد اشكال نباشد
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 احكام طالق
طالق گويند در حق بانوان  است اما آن را     و بند  ، لغتاً به معني برداشتن قيد     طالق

 و در اصطالح شـريعت عبـارت از حكـم شـرعي     اند  ناميدهها اطالق     و در غير آن   
و شـرعاً رفـع قيـد       : قولـه . دارد  است كه قيد نكاح را به الفـاظ مخصـوص بـر مـي             

 .1نكاح
 روايت شده است كه بدترين )ص(ول اكرم از حضرت رساحاديث شريفدر 
ها نزد خداوند طالق است و نيز در احاديث بيان شـده كـه در     حالل منفورترينو  

آيد و زني كه بدون عذر درخواست طالق  هنگام طالق عرش خدا به لرزه در مي
بـاز بـا ايـن حـال اگـر قـادر بـه زنـدگي                . رسـد   كند، بوي بهشت بر مشام او نمـي       

و در آينـده وضـع نـاگواري پـيش آيـد بـراي رفـع اخـتالف در                زناشويي نباشند   
 .زندگي و اجتماع طالق در شريعت مقدس اسالم جايز شناخته شده است

 :شرايط طالق دهنده
عاقـل و بـالغ باشـد؛ پـس طـالق ديوانـه و              : كسي كه بخواهد طالق دهد بايد      -1

 .2شود كودك صحيح نيست؛ اما طالق شخص الل به وسيله اشاره واقع مي
اگر كسي شراب يا هر مسكرات ديگري نوشيده و در حالت مستي زن خـود                -2

را طـالق داد يـا در حالـت خشـم و غضــب طـالق را جـاري كـرد، طـالق واقــع         

                                                           
١ - dه ¼� ُ��~�y Y  ِ�́� ا�d� َWْ*ر�: $½َ}  ،�Kd��9       �هs§ � و �ًa-# �ا�0ا � 

ر*ـ�  ( آ���$ و 8ـ0,ً�       1���~�نِ  
�W9$¾ ا#-aً�، *9	ا آ�ن ا2%ِ   
���ر): ��a ا��~�ح� \ �9y ١٢\ F�G$ ردا

#-ق در �}2 01دا��a 28 و ��1 ا/ـ2 �ـ�~Y &ن را در �ـ¥                « 
ا%� Q u� $1�#0 ا/2       ه� ا#-ق %�
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               u2 از 1ـK�01� /~�ن #�ء آ���$ ا/2 و در 8ـ $W9�
آ$ ا2% 
 .01داj8 و از 
��ن 01دن ,�W %~�ح. 01دن ,�W %~�ح ا/2

2
 - $F�G $٣�9< و ٢< ه�ا�y ٢ 



 احكام طالقدر بيان : يازدهمبحث م
 

  »232صفحه « 

بايد دقت شود كه پس از طالق بـه حالـت خشـم و غضـب پشـيماني و         .1شود  مي
 .بخشيدافسوس سودي نخواهد 

ضورش طالق دهد، طالق واقع اگر شخصي بدون شاهد هم زن خود را در ح -3
 .شود مي
اگر كسي را اجبار كننـد كـه زن خـود را طـالق دهـد، بـاز هـم طـالق واقـع                 -4
 .شود مي
اي خطـاب بـه    شود، مثالً از محل سكونت خـود نامـه      طالق به مكاتبه واقع مي     -5

گويد كه تو طالقي يا تو را طالق دادم از همان هنگـام كـه                 نويسد و مي    زنش مي 
امـا  . شود و از همان لحظه بايد عده را حسـاب كـرد         وشت طالق واقع مي   نامه را ن  

اگر بنويسد هر گاه نامه من به دست تو رسيد، تو طالق هستي از همان لحظه كـه             
 .شود به دست او نامه رسيد، عده زن شروع مي

 :اقسام طالق
 .)سنّي(احسن طالق  -1
 .طالق بدعي -2
 .طالقي كه نه سنّي و نه بدعي است -3
 در   يك طالق دهد مرد زن خـود را        طالقي است كه  :  سنّي )احسن (طالق -1

 و بعـد از آن بگـذارد آن را تـا            طهري كه در آن مرد با زن نزديكي نكرده باشد،         
 .2آنزمان كه عدت منقصي گردد

 طالق حسن نيز طالق سنّي است و آن اين اسـت كـه شـوهر زن                 -طالق حسن 
 .3 گويدوطي شده خود را در سه طهر سه طالق

                                                           
1

 ٢ ٣�9y<F�G$   ه�ا�$ - 
2
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 و آن اين است كه شوهر زن خود را به يك دفعه سـه طـالق                 :طالق بدعي  -2
 .1يعني به يك كالم يا سه طالق دهد در يك طهر. دهد
 طالق گفتن دختـر صـغيره يـا         :اما طالقي كه نه سنّي است و نه بدعي         -3

 يا طالق گفتن زني است كه شوهر با وي نزديكي جنسي انجـام نـداده                2زن آيسه 
 ،البته به اتفاق فقها طالق افضـل و احسـن آن اسـت كـه در طـالق، شـوهر          . است

 .زنش را يك طالق گويد، بعد از آن او را واگذارد كه عده خويش را سپري كند
 :در قرآن كريم آمده استچنانچه 

 » ...هدعِوا الْصح اَ ونَّهِ تِدعِ لِنَّ هوقُلِّطَ فَءĤس النِّمتُقْلَّا طَذَ اِيبِا النَّهيياَ«
 چون خواستيد زنان را طالق گوئيد، پس طالق گوئيد آنان را در وقت  !اي پيامبر

 »3...عده آنان، و عده را بشماريد
و اگـر  . توانـد او را طـالق دهـد    اگر زني حامله بود شوهرش پس از مجامعت مي       

كسي زن خود را در حالت حيض طـالق داد، گنهكـار اسـت ولـي طـالق واقـع                    
بهتر اين است كه يك طالق يا دو طالق رجعي داده رجوع كنـد وقتـي          . شود مي

آن زن پاك شد و صاحب حيض گرديد و مجدداُ پاك شد اگـر خواسـته باشـد                  
 .طالق دهد

 :  سوره بقره آمده229چنانچه در اول آيه .  دو بار استطالق رجعيو اما 
  ...احسانِيح بِرس تَو اَروفٍعم بِساكِام فَتانِرَّ مالقُلطَّاَ
طالق دو بار است؛ پس از آن يا بايد او را به نيكي نگه داشت يا بـه نيكـي رهـا              «

 »...كرد

                                                           
1
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يعنـي طالقـي كـه در آن        : آيـد، طـالق دو بـار اسـت          چنانچه از مفهوم آيه برمـي     
شوهران، حق رجعت به زنان خود دارند، دو طـالق اسـت و بعـد از طـالق سـوم                  

 :رجعتي در كار نيست پس
 زن خود را يك طالق رجعي دهد يـا   آنست كه مرد صراحتاً:الق رجعي ط -1

توانـد در زمـان عـدت بـه او            دو طالق رجعي دهد پس مرد در اين صـورت مـي           
طالق رجعي احتياج بـه     . مراجعه نمايد چه آن زن راضي باشد و چه راضي نباشد          

از عقد ندارد؛ اگر مرد گفت از طالق خود رجوع كـردم يـا بـا عيـال خـود بعـد                      
طالق جماع كرد يا او را بوسه زد يا دست خود را به شهوت به بـدنش كشـيد يـا        

هـا اگـر پـيش از گذشـتن عـده بـود،          به نظر شهوت به فرجش نظر كرد، همه اين        
؛ ولي از نصـاب طـالق كـه آخـرش سـه             1شود  صحيح است و اين زن عيالش مي      

ه دو طـالق    شود؛ يعني اگر بعد از چند سال در صورتي كـ            طالق است كاسته مي   
رجعي داده بود يك مرتبه ديگر طالق داد يا اگر يك طالق رجعي داده بـود دو          

 . 2شود طالق ديگر داد، اين زن سه طالقه مي
 مرد زن مطلقه به طالق رجعي را قبل از رجعـت بـا خـود بـه سـفر              :1يادآوري  

 .نبرد
داد،  بـراي بـار سـوم او را طـالق     قبلـي  اگر شوهر بعد از دو طالق   :2يادآوري  

پس از آن، ديگر براي او حالل نيست تا اينكه زن بـا شخصـي غيـر از او ازدواج                    
 كنند، كه اين عقد ازدواج صـحيح      منعقدكند و عقد ازدواج جديدي با يكديگر        

هـا حـدود     گردانـد و ايـن      بوده و مرد را يك بار ديگر مالك سه طالق جديد مي           

                                                           
1 - $F�G $�9 ٩ ه�ا�y ٢ 
 در y���~$ ر��FG $Ky 1��8 &ن ه| �� #-ق رKyـ� �ـ� دو              - ٢

��ن در �Gرت /$ #-a$ 8ـ�ن زن، رyـ�ع 
ـ0د            . #-ق ر�Ky ا/2  
 8ـ�ه��FG   0 %��2 08ط 2FG ر�yع /$ #-a$ %!�ن زن ا/2 اـ0           

 .ز%k را /$ #-a$ آ0د ر�yع آ0دن در/2 2��%



 احكام طالقدر بيان : يازدهمبحث م
 

  »235صفحه « 

كند؛ چنانچه متن آيه   بيان ميدانند احكام الهي است كه آن را براي قومي كه مي         
 سوره بقـره اشـاره دارد كـه         232و نيز در آيه     .  سوره بقره به آن داللت دارد      230
و چون زنان را طالق داديد و عده خود را به پايان رساندند، آنان را از                : گويد  مي

. ازدواج با همسرانشان، چنانچه به خير و خوشي به توافق رسيده بودند، باز نداريد
شـان را از   ن آيه خطاب به اولياي زنان است كه نبايد دختران يا خواهران مطلقه   اي

رجوع به شوهران سابقشان در هنگام عده يا ازدواج مجدد با آنان بعد از انقضاي               
هر كس از شما به خدا     .  منع نمايند  - به شرط رضايت و توافق كامل طرفين       -عده

هـا پنـد    سـتورات عمـل كـرده و از آن   و روز بازپسين ايمان داشته باشد، به ايـن د        
تر است و آنچـه را كـه     تر و پاكيزه    گيرد، پس رعايت اين امر براي شما پر بركت        

داند و شـما      براي شما از سود و صالح در اجراي اين احكام نهفته است، خدا مي             
تواند خـود را زينـت و         و بهتر است كه عيال مطلقه به طالق رجعي مي         . دانيد  نمي

 .تا دل مرد به طرفش مايل شود و رجوع كندآرايش دهد 
هـا   سه چيز است كـه جـدي گـرفتن آن        :  آمده است  حديث شريف   در چنانچه

پـس  . رجعت و   طالق،  نكاح: ها هم جدي اسـت      جدي و شوخي كردن در آن     
دارد، پـس بنـابراين مـردي زنـش را            اسالم شوخي با احكام شرعي را مردود مـي        

 .شود سلماً طالق واقع ميشوخي كردم، م: طالق داد و گفت
بـه زن   : دهـد، مـثالً      آنست كه مرد لفظ حرام را به زن نسبت مي          :طالق بائن  -2

گويد تو بر من حرامي يا مثل خواهر و مادر من هسـتي و نيـت طـالق را              خود مي 
اگـر مـرد بخواهـد بـه        . شـود   ها به زن طالق بـائن واقـع مـي           در اين صورت  . دارد

 زن را عقد كند و اين عقد پيش از گذشـتن عـده يـا                زناشويي ادامه دهد، مجدداً   
بعد از گذشتن عده صحيح است؛ اما زني كه مطلقه به طالق بائن گرديده قبل از                
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توانـد ازدواج نمايـد؛ ولـي شـوهري كـه او را               گذشتن عده با شوهر ديگري نمي     
  .تواند او را عقد نمايد طالق بائن داده قبل از گذشتن عده مي

گويد تو طالقي بعد از چنـد روز قبـل از     شخصي به زن خود مي      اگر :يادآوري
شـود و اگـر بيشـتر     گويد تو طالقي اين زن دو طالقه مـي         گذشتن عده مجدداً مي   
 .گردد بگويد بيشتر واقع مي

 :اقسام طالق به اعتبار لفظ
 :ستاطالق به اعتبار لفظ بر دو نوع 

 كنايه -2 صريح -1
ده غير از طالق احتمال معناي غير از آن  آنست كه لفظ جاري ش  :طالق صريح 

را نداشته باشد؛ مانند اينكه مرد به زن خود بگويد تو طالقي يا تـو را طـالق دادم            
بعد از  شود    ها زن يك طالق رجعي مي       يا بگويد زن من طالق است در اين گفته        

 .1آن اگر شوهر به سوي زن در عدت مراجعت نمايد جايز است
 بگويد سر تو طالق يا گردن تو طالق يـا روح يـا جسـد و    اگر مرد به زوجه خود 

جان تو طالق يا فرج تو طالق يا يك چهارم يا يك سوم يا يك دوم تـو طـالق،      
 .2شود ها زن طالق مي در تمام اين گفته

يك طالقي، دو طالقي، سه طالقي : اگر مردي به زن خود در يك مجلس بگويد
شود تا زمانيكـه   القي، آن زن سه طالقه مييا به يكبار بگويد سه طالقي، يا صد ط 

آن زن با مرد ديگري ازدواج نكرده و شوهر دومش به اختيـار خـود او را طـالق            
شـود؛ ضـمناً      ندهد يا شوهر دومش نميرد، بر شوهر اولي به هيچ وجه حالل نمـي             
حـديث  در . 3شوهر دومي بـا او مجامعـت كـرده و از او لـذت هـم بـرده باشـد                

                                                           
1

 - $F�G $�9\< ه�ا�y ٢ 
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همسـر رفاعـه قرظـي نـزد        : ي اهللا عنهـا روايـت اسـت كـه          از عايشـه رضـ     شريف
رفاعه مرا سه طالق داده بود، و بعـد         ! يا رسول اهللا  :  آمده و گفت   )ص(پيغمبرخدا

ــدارد،    ــن زبيــر قرظــي ازدواج نمــودم، ولــي او چيــزي ن ــا عبــدالرحمن ب از وي ب
. خواهي دوباره نزد رفاعه برگـردي، نـه خيـر           شايد مي «:  فرمودند )ص(پيغمبرخدا

تواني بـه شـوهر       نمي[چشيده باشي   ن مزه تو، و تو مزه او را         ]عبدالرحمن[ آنكه   تا
 )5260: رواه البخاري. (]ات برگردي  اولي

مدت عـده زن مطلقـه سـه قـرء          . البته گذراندن عده از شوهر دوم هم شرط است        
 : سوره بقره آمده228چنانچه در آيه . است
»الْو لَّطَمقترَتَ يبلثَ ثَنَّهِسِفُنْاَ بِنَصرُقُ هءٍو... «. 
 »... انتظار بكشند 1و زنان طالق داده شده بايد مدت سه قرء«

شـود چنانچـه كـه در         پس طهر كه قرء ناميده مي     . اصل قرء به معني اجتماع است     
از آن روي كه خون در مدت پاكي زن از عادت ماهيانـه، در              : انوار القرآن آمده  

 نشود؛ از آن روي كه خو        قرء ناميده مي   كل بدنش جمع شده است و حيض كه       
لذا مدت سه حيض يا سه طهر، بنا بر اختالف فقهـا،          . گردد  در رحم وي جمع مي    

حكمت در مشروعيت عده، شناخت پـاكي رحـم   . عده زن طالق داده شده است   
و بـر ايشـان روا      . هـا اسـت     زن از نطفه مرد براي جلوگيري از آميختگي در نسب         

. هايشان آفريده از حيض يا حمل پنهان دارند         وند در رحم  نيست كه آنچه را خدا    
اگر به خدا و روز باز پسين ايمان دارند، اين هشدار سـخني اسـت بـه زنـاني كـه                     

دارنـد تـا زمينـه ازدواج پـيش هنگـام             حمل موجود در رحـم خـود را پنهـان مـي           
دارنـد تـا بـر زمـان          جديدي را براي خود آماده گردانند، يا حـيض را پنهـان مـي             
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پـس كسـي كـه حمـل يـا      . شان بيفزايند استمرار نفقه شوهر بر خود در مدت عده       
و شوهرانشـان اگـر بـا رجـوع بـه          . حيض را بپوشاند، مسـتحق اسـم ايمـان نيسـت          

زنانشان در طالق رجعي قصد اصالح را دارند به قصد ضرر رسانيدن بـه آنـان را                 
هـا هسـتند؛      گرداندن آن انتظار در عده سزاوارتر به باز       . در اين مدت داشته باشند    
گيري درباره خود اسـت و بـر     زن سزاوارتر به تصميم   . اما اگر مدت عده گذشت    

عهده مردان همانند آنچه كه بر عهـده زنـان اسـت از وظـايف در قبـال شـوهران               
پس مردان بايد با زنان خويش به حسـن معاشـرت رفتـار             . بطور پسنديده در شرع   

 .طور  زنان نيز متقابالً همينها زيان نرسانند و نموده و به آن
بنابراين، ازدواج در اسالم پيمان بردن و تمليك نيست، بلكه عقدي است كـه بـر               
اســاس مصــالح كلــي، حقــوق مشــترك و متســاوي را در ميــان زن و مــرد پديــد  

دار بودن  و ليكن براي مردان درجه برتري از زنان است، به جهت عهده     . آورد  مي
 .اده، اهل جهاد بودن و داشتن تدبيرنفقه و تأمين هزينه خانو

چنانچـه در    . روز است  هعده زناني كه شوهرشان فوت كرده است، چهار ماه و د          
 : سوره بقره آمده است234آيه 
»ذِالَّونَي كُنْ مِ ونَوفَّتَ يم و  ذَ يراَ نَو زواج رَتَا يباَ نَّهِسِفُنْاَ بِ نَص ربعشْ اَ هرٍه 
وا رًشْ ع...« 

گذارند، بايد    ميرند و همسراني پس از خود بجا مي         و كساني از شما كه مي     : يعني
 ... روز يعني؛ چهار ماه و ده شبانه روز انتظار بكشندهچهار ماه و د

كند تا اين گمان پيش نيايد  در اين آيه خداوند متعال حكم عده وفات را بيان مي    
و كسـاني از شـما كـه        : گويـد   مـي . كه عده وفات هـم، ماننـد عـده طـالق اسـت            

گذارند، پس بايد زنانشان  ميرند و همسراني يعني زناني را پس از خود بجا مي            مي
توانند   پس از آن مي   . انتظار بكشند ) چهار ماه و ده شبانه روز     (چهار ماه و ده روز      
 .حكمت در تعيين اين مدت براي عده وفات دو چيز است. ازدواج مجدد نمايند
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و هـر چنـد جنـين غالبـاً در چهارمـاهگي زنـده             . ن حامله باشد  احتمال اينكه ز   -1
كنـد، امـا خـداي سـبحانه و تعـالي ده شـبانه روز ديگـر را                    شود و حركت مي     مي

احتياطاً بر آن افزوده زيرا چه بسا كه جنين ضعيف بوده و در چهارماهگي قادر به 
حركت نباشد و در صورت آشـكار شـدن حمـل، عـده زن حاملـه، وضـع حمـل           

 .ستاو
قابل ذكر  .  در تعيين اين مدت، حرمت نهادن به نكاح اول نيز مورد نظر است              -2

 وفات براي زن، چه صغيره باشد چه كبيره، چه حايضه باشد و چـه                است كه عده  
همان مدت چهار ماه و ده روز است و عده زن حامله چه از وفـات و چـه     . 1آيسه

 . استوضع حملاز طالق، به قول جمهور علما، 
س هر گاه عده خود را به پايان رساندند، در آنچه به نحو پسنديده در باره خود                 پ

 روي آوردن بـه خواسـتگاران و نهايتـاً ازدواج     دهند از آرايـش كـردن،     انجام مي 
مجدد، در صورتي كه بر وجه پسنديده و مخالف شـرع نباشـد، گنـاهي بـر شـما                   

ايـن نكتـه الزم بـه ذكـر     . تدهيد، آگاه اس    نيست و خداوند به آنچه كه انجام مي       
است كه در راي جمهور علما پرداخت نفقه زني كه در عده وفات شـوهرش بـه                 

ميـان آن دو بـه پايـان        ) زوجيـت (برد، واجب نيست؛ زيرا رابطـه همسـري           سر مي 
اي كه طالق ثالثه يا طالق        رسيده است، ليكن اهل علم بر وجوب نفقه زن حامله         

 .ندرجعي داده شده است، اجماع دار
 كنايه آن لفظي است كه مقصود آن پوشيده باشد و آن بـر دو               :طالق كنايه  -3

شـود و آن   يك قسم اين است كه به گفتن آن طالق رجعي واقع مـي            : قسم است 
 :سه لفظ است

 .اينكه مرد براي عيال خود بگويد شماره كن -1
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 .پاك ساز رحم خود را -2
ق نداشـت و در حالـت رضـاي      اگر در اين سه لفظ نيـت طـال        . تو يك هستي   -3

 .شود  طالق واقع نمي بدون غضب و بدون مذاكره طالق باشد،
شـود و     ها يك طالق بائن واقع مي       هايي هستند كه به گفتن آن       آن لفظ : قسم دوم 
و اگـر نيـت دو طـالق را         . شـود    طالق را داشت، سه طالق واقع مـي        سهاگر نيت   

 :1ها عبارتند از شود و آن لفظ داشت، يك طالق بائن واقع مي
 .مرد به زن خود بگويد تو جدا هستي

 .تو قطعي هستي -1
 .حرامي -2
 .ريسمانت به گردنت -3
 .ات بپيوند به اهل خانواده -4
 .تو خالي هستي -5
 .تو بري هستي -6
 .ات بخشيدم ترا به خانواده -7
 .ترا رها كردم -8
 .از تو جدا شدم -9
 .اختيار تو به دست توست -10
 .ختيار نمايا -11
 .تو آزادي -12
 .روبند بپوش -13
 .چادر بپوش -14
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 .طلب پاكي نماي-15
 .دور شو -16
 .بيرون شو -17
 .برو -18
 .حركت كن -19
 .جستجو كن شوهر را -20

 مذاكره طالق مرد به زن خود گفت، حاكم شرع  اگر اين قسم الفاظ را در حالت 
 .دهد طالق ميبه حكم 

  و خلوت صحيحه احتياج به عـده      ) مجامعت(از دخول  طالق زن قبل     :يادآوري
محـض  تواند در طالق قبـل از دخـول و خلـوت صـحيحه بـه               يعني زن مي  . ندارد
 . طالق واقع شد، شوهر ديگري را براي خود اختيار نمايداينكه

 .باشند  زنان مطلقه عموماً داراي چند حالت ميبطور كلي
انـد و قـبالً هـم مهـري برايشـان       داشتهاي كه با شوهرانشان آميزش     زنان مطلقه  -1

مقرر شده است، كه اين گروه از زنان، مستحق كـل مهريـه خـود هسـتند و عـده               
 .آنان هم سه حيض است

اند و نه هم بر ايشـان مهـري تعيـين     زنان مطلقه كه نه مورد آميزش قرار گرفته     -2
 واجـب   1شده است، كه براي اين دسته از زنان، بر حسب توان شوهرانشـان متعـه              

 .شوند است و مستحق مهري نمي
انـد،   اي كه برايشان مهر مقرر شده، ولي مورد آميزش قرار نگرفتـه      مطلقه نزنا -3

 .باشند كه اين دسته از زنان، مستحق نصف مهريه تعيين شده خود مي
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انـد، امـا مهـري بـر ايشـان مقـرر              اي كه مورد آميزش قـرار گرفتـه         زنان مطلقه  -4
. باشند سته از زنان بدون هيچ خالفي مستحق مهر مثل خود مي  نگرديده، كه اين د   

ــد   ــي، باي ــا و     ديعن ــانواده و اقرب ــران خ ــان و دخت ــان از زن ــه مهرش ــود ك ــده ش ي
 .كنند خويشاوندانشان چه مقدار بوده، پس آنان نيز همان مقدار دريافت مي
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 :احكام طالق با شرط
 نمايم طالقي يا بگويـد بـا        اگر با تو ازدواج   : اگر كسي براي زني بيگانه گفت      -1

هر زن كه ازدواج نمايم طالق است به محض اينكـه ازدواج انجـام گيـرد طـالق       
 .1شود يا بگويد هر زني را نكاح كنم طالق است، طالق واقع مي. شود واقع مي

اگر به داخل منزل فالن كس شـوي، طالقـي هـر            : اگر مرد به زن خود بگويد      -2
 .شود طالق واقع ميگاه زن داخل آن خانه گرديد، 

اگر كسي بگويد هر گاه و هر زمان با زني ازدواج كنم طالق است، اين مـرد          -3
تواند هيچ  شود و نمي   در تمام عمر خود با زني ازدواج نمايد، فوراً طالق واقع مي           

 .موقع داراي زن باشد
 :احكام سپردن طالق به دست زن

الق بده و يا اختيار نماي تـا   نفس خود را ط    بگويد اگر مردي براي عيال خود       -1
توانـد خـود را طـالق دهـد و اگـر از        است، مي  نشسته وقتي كه زن درآن مجلس    

اختياري كه به او واگذار شده از       جاي خود برخاست و به كاري ديگر پرداخت،       
 زن وهـاي مـرد    البته در اين موارد، كلمه نفـس در بـين گفتگـو    . شود  او سلب مي  

يد نفس خود را اختيارنما، زن بگويـد اختيـار كـردم يـا               شود؛ مثل اينكه بگو    بيان
مرد بگويد اختيار نما، زن بگويد اختيار كردم نفس خود را؛ ولي اگر مرد گفـت                
اختيار نما، زن گفت اختيار كردم، بدون اينكه ذكر نفس در كالم يكـي از آنـان                 

 .2به ميان آيد، اين كالم باطل است
د را، زن گفت اختيار كـردم، يـك طـالق            اگر مرد گفت اختيار نما نفس خو       -2

 .3شود بائن واقع مي
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 اگر كسي براي زن خود گفت كار تو بدست خود تو با اين گفته خـود نيـت                   -3
سه طالق را داشت و زن در جواب گفت اختيار كردم نفس خود را به يكي، در                 

شود و اگر در جواب گفت طالق دادم خـودم را،      اين صورت سه طالق واقع مي     
شود و اگر مرد به اين گفتـه نيـت سـه            اين صورت يك طالق رجعي واقع مي      در  

 .شود طالق را داشت و زن گفت خودم را سه طالق دادم سه طالق واقع مي
اگر شخصي براي زن خود گفت خودت را طالق ده، زن گفت خود را بائن                -4

شود و اگـر در جـواب گفـت خـود را اختيـار                كردم، يك طالق رجعي واقع مي     
 .شود ردم، طالق واقع نميك
توانـد از گفتـه خـود     اگر كسي براي زن خود گفت خودت را طالق ده، نمي       -5

پشيمان شود و گفته خود را برگرداند؛ ولي زن از همان مجلـس حركـت كـرد و         
 .شود مجلس تغيير نمود، اختيار از او سلب مي

 ده در باشـي خـودت را طـالق    هرگاه خواسته: اگر كسي براي زن خود گفت    -6
 .تواند خود را طالق دهد همان مجلس و بعد از آن هر گاه مايل باشد مي

توانـد در   اگر كسي شخصي را وكيل نمود كه زنش را مطلقه نمايد وكيل مي            -7
توانـد وكيـل را قبـل از       همان مجلس و بعد از آن مجلس طالق دهد و موكل مي           

 .طالق از وكالت عزل نمايد
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 :احكام طالق مريض
ي زن به اتمـام        كسي زن خود را در حالت بيماري طالق داد و هنوز عده            اگر -1

نرسيده باشد و مرد فوت كند چه يك طالق داده باشد و چه سـه طـالق، از مـال                 
 .1ردب مرد ارث مي

اگر از خانه خارج شوي طـالق    : اگر مرد در حالت بيماري به زن خود بگويد         -2
شود و اگر شوهر او فوت كـرد زن    ميبائني، اگر زن بيرون رفت طالق بائن واقع       

 .2برد از او ارث نمي
 در ازالت زوجيه با ضم، و در        كه خلع در لغت از ميان بردن است         :احكام خلع 

از ميـان  ( آمـده الرائـق و شـرعاً همچنانكـه در بحر  . شود غير آن با فتح استعمال مي   
 . 3است) بردن ملك نكاح

از بين رفـت و زنـدگي مسـالمت         آن هنگام كه بين زن و شوهر صفا و صميميت           
آميز جاي خود را به تشنج داد و خوف اين باشد كه حقوق شرعيه مراعات نشود         

تواند مبلغي به شوهر بدهد و         مي زن. و شوهر حاضر به طالق دادن زن خود نشود        
هر گاه .  شوهرش او را طالق دهدتايا اگر مهر خود را نگرفته باشد، به او ببخشد         

گوينـد و خلـع در اصـطالح آنسـت كـه زن بـه         به آن خلع مـي  اين امر عملي شد   
 .4وسيله آن مبلغ، خود را از شوهر جدا كند

 زنـدگي   - به هر دليلي   -توانند  يعني، هر گاه زن و شوهر نگران اين باشند كه نمي          
آميـز ادامـه دهنـد و زن مخصوصـاً       مشترك خود را با حسن معاشرت و مسـالمت        

ز مرد اطاعت كند، پس اگر بيمناك شديد و حتي          تواند ا   نگران آن باشد كه نمي    
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ميانجيگران هم قادر به حل اختالفات بـين زن و شـوهر نشـدند در ايـن صـورت                    
براي راضي نمودن شوهر، مالي به او داده و در عوض از او . گناهي بر آنان نيست

 اگر شوهر در صدد پس گرفتن - كهخلع استو اين حكم همان . طالق بگيرد
 -از مهر داده است و در صدد آزار رساندن به وي از اين طريق نبـود               آنچه به زن    
هر زني كه بدون وجود مشـكلي از شـوهرش   «در غير اين صورت . باشد جايز مي 

 آمده، بوي بهشت بر وي    حديث شريف طالق خويش را خواست، چنانچه در       
 .»حرام است

ا مـامور بـه   ها يعني احكام نكاح و جدايي مذكور، حدود الهي است كـه شـم            اين
اطاعت و اجراي آن هسـتيد، پـس از آن حـدود تجـاوز نكنيـد و كسـاني كـه از                      

زيرا ستم كردن نهـادن     . اند  حدود احكام الهي تجاوز كنند، آنان همان ستمكاران       
 . يك چيز در غير جايگاه آن است

 :چند مسئله در باره خلع
نمـودم و مـرد   خود را در مقابل مهر خود خلـع     : اگر زني به شوهر خود گفت      -1

پس از اينكه آن مجلس را ترك نمود و بعد جواب مثبت داد، خلع جايز نيسـت؛      
تـو را در  : باشد و نيز اگر شوهر بـه زن خـود گفـت            چون خلع مقيد به مجلس مي     

ات خلع نمودم و زن پس از برخاستن از آن مجلس قبول كرد، خلـع                 مقابل مهريه 
 .شود واقع نمي

تو را خلع نمـودم و زن هـم در          : هر به زن خود گفت    اگر بدون ذكر مبلغ، شو     -2
و اگر زن از نفقه ايام عده شـرعي         . 1شود  قبول كردم، خلع واقع مي    : جواب گفت 

 .شود و محل سكونت خود در مقابل خلع صرف نظر كرد، باز خلع واقع مي
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توانـد در مقابـل مهريـه          مهريه خود را از شوهر نگرفته باشد، مـي          اگر زن قبالً   -3
توانـد از   در اين صـورت ديگـر زن مهريـه خـود را نمـي            .  تقاضاي خلع كند   خود

اما اگر شوهر بـه زن خـود گفـت مـثالً، در مقابـل يـك                . شوهر درخواست نمايد  
ميليون تومان تو را خلع نمودم و زن هم قبول كرد، همان مبلـغ تعيـين شـده الزم                   

رد باشـد، گـرفتن     منتهي اگر اين ناسازگاري و عدم تفاهم از جانـب مـ           . گردد  مي
 .زن كراهت داردجانب پول از 

مرا طالق بده تا من مبلغ سـه ميليـون تومـان بـه              : اگر زن به شوهر خود بگويد      -4
شما بدهم، اگر مرد يك طالق داد، يك ميليون تومـان و اگـر دو طـالق داد، دو        

ن گردد و در تمام ايـ  ميليون تومان و اگر سه طالق داد، سه ميليون تومان الزم مي  
شـود طـالق    چون طالقي كه در خلع واقع مي. شود ها طالق بائن واقع مي     صورت

 .بائن است
 : خلع كننده بايد:يادآوري

 .عاقل باشد -1
 .بالغ باشد -2

 .دتواند از شوهر خود تقاضاي خلع كن پس بنابراين كودك و يا ديوانه نمي
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 :احكام عنين
 بـر وزن فعيـل بـه          نيسـتند،   در لغت صفت مرداني است كه قادر بر جمـاع          :عنين

) وجتـه ز رجِماع فَ جردِقْي الَنْم(معني مفعول و جمع آن عنن و در اصطالح شرع       
چـه ايـن سسـتي از    . 1يعني كسي كه قادر بر جماع كردن بر فرج همسرش نيسـت  

اعصاب باشد و چه از بزرگسالي و چه به واسـطه كـوچكي آلـت تناسـلي و چـه                    
 . باشد2بطور خصي
 :وط به عنينمسائل مرب

 و به حاكم شـرع شـكايت كنـد    زن نباشد، و زن   وقتي كه مرد قادر به مجامعت با        
حاكم شرع يك سال به او مهلت دهد، اگر در اين مدت توانست بـا زن خـويش          

اگـر زن   . افكنـد  ميها جدايي     مجامعت كند چه خوب وگرنه حاكم شرع بين آن        
. 3ضي به منزله طالق بائن استخواستار جدايي از مرد باشد، اين جدايي توسط قا

امـا اگـر زن و   . د تا با شوهر دومي ازدواج كندذراننه خود را بگ  يعني بايد زن عد   
؛ يعني شوهر ادعـا كنـد كـه عمـل     داشتندشوهر در انجام عمل زناشويي اختالف      

ام و  ، اما زن انكار كرد و بگويد كه من قبالً شوهر ديدهگيرد ميزناشويي صورت 
 صورت نگرفته است، در اينجاست كه مرد بايد سوگند بخورد تـا             عمل زناشويي 

صحت گفتارش تاييد شود و اگر سوگند نخورد به مدت يـك سـال مهلـت داده       
 فبها و گرنه حاكم شـرع بـين          اگر در اين مهلت قادر به عمل زناشويي بود،        . شود
شـد،  حـال اگـر ايـن زن در موقـع ازدواج بـاكره بـوده با      . افكنـد  ها جدايي مي  آن

بعـد از  . پزشكان متخصص معاينه به عمل آورند تا صحت گفتـار زن تاييـد شـود        
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سپري شدن يك سال مثل سابق عمل شود، اگر بيضه مرد قطـع شـده باشـد، هـم                   
 ...همين حكم است كه مهلت داده شود و 

ده بـودن آن  يـ اگر بعد از ازدواج معلوم شد كه آلت تناسلي مـرد قطـع بـوده و بر       
انـدازد و     ها جدايي مي     زن بخواهد حاكم شرع فوراً بين آن       مشخص گرديد، اگر  

يا اگر مرد ديوانه باشد يا به مرض برص يا جذام گرفتار باشد، هـم همـين حكـم                   
اما برعكس ايـن، يعنـي      . ها جدايي افكند    تواند بين آن    است يعني حاكم شرع مي    

توانـد   رد نميزن معيوب يا ديوانه باشد و يا به مرض برص يا جذام گرفتار باشد م       
 .دتواند او را طالق ده اما مي. نكاح را فسخ كند
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 :احكام ايالء
 در لغت به معني سوگند ياد كردن و در اصطالح شرع به معني سوگند ياد           :ايالء

كردن بر ترك نزديكي با زن به مدت چهار مـاه يـا بيشـتر از آن چنانچـه در آيـه          
 : سوره بقره آمده226شريفه 

 روفُ غَ  اهللاَ نَّاِ فَ  وĤ ء فَ نْاِ فَ رٍهشْ اَ هِعبر اَ صبرَ تَ مهِئĤِس نِّ نْ مِ نَوؤلُ ي نَيذِلَّلِ«
حِريم«. 
كنند، چهار ماه انتظار كشيدن است؛ پـس   براي كساني كه از زنان خود ايالء مي       «

 .»اگر بازگشتند خداوند آمرزنده مهربان است
كننـد و ايـالء همـانطوري كـه گفتـيم             مـي بر كساني كه از زنان خود ايالء        : يعني

سوگند خوردن مرد بر عدم قرابت و هم خوابگي با زن خويش به مدت چهار ماه 
يا بيشتر است، اما اگر كمتر از اين مدت سوگند خورد، بايد انتظار بكشد كـه آن     
مدت بگذرد، سپس با زنش مقاربت نمايد، ولي در صورت سـوگند خـوردن بـه                

تواند بـه قصـد        بعد از گذشت چهار ماه، مرد ديگر نمي         ،1 از آن  چهار ماه يا بيشتر   
زيان زدن و آزار رساندن به زن، او را همچنان بالتكليف به حال خود رها كنـد،                 

گردانـد كـه    بلكه اگر زن مطالبه حق خود را از مرد كرد، قاضي مرد را مخير مـي     
ي رجوع نكـرد و  يا به زن خويش رجوع كند و يا او را طالق دهد، پس اگر به و    

 ضـرر از زن، بـا درخواسـت وي          دفـع از دادن طالق هم ابا ورزيد، قاضـي بـراي           
پس اگر از سوگند ياد شده بازگشـتند و بـه سـوي    . كند صيغه طالق را جاري مي  

بر بندگان  » خداوند آمرزنده و مهربان   «استمرار رابطه زوجيت و نكاح باز آمدند،        
 هم خوابگي - به نظر جمهور علما- واقعرجوع مرد به زن در. گنهكار خود است
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با وي است، براي كسي كه عذري نداشته باشد، اما در نزد احناف، رجوع قـولي                
 .هم صحيح است

اگر آهنگ طالق كردند، آن مردان ايالء كننده تصميم گرفتند كه به زنان ايـالء          
آن شـنود و بـه    هـا را مـي   كرده خويش بازنگردند، در حقيقت خداوند گفتـار آن   
پـس مـردان ايـالء     . دهـد   داناست و در برابر آن جزاي مناسب حالشان به آنان مي          

 فقط دو راه در پيش دارند، يا به زنـان ايـالء              كننده پس از سپري شدن چهار ماه،      
ها را طالق دهند و راه سومي در ميـان نيسـت و بـر                 شده خود رجوع كنند، يا آن     

 .نند بيفزايندتوا مدت ايالء كه همان چهار ماه است، نمي
كـنم   اگر مردي به خدا قسم خورد كه به مدت چهار ماه به تـو نزديكـي نمـي           -1

اگر در اين مـدت بـا زن مجامعـت كـرد حانـث             . شود  پس مسئله ايالء حادث مي    
 .1شود و بايد كفاره قسم بدهد مي
و اگر كسي بر كمتر از چهار ماه سوگند يـاد كـرد كـه بـا زن خـود نزديكـي               -2

الء نيست يعني اگر در مدت معيني مجامعت نمود، بايد كفـاره قسـم              كنم، اي   نمي
 .2بدهد

اگر كسي براي عيال خود گفت، اگر با تو مجامعت نمـايم، حـج خانـه كعبـه يـا                    
 قرباني كردن بر مـن الزم بـاد، بـه            يك ماه روزه يا خيرات دادن چند تومان پول،        

: گويـد   مـي )ي اهللا عنـه رضـ (سعيد ابـن مسـيب   . شود  ها زن ايالء مي     تمام اين گفته  
اهل جاهليت بود، بدين سان كـه مـرد خواهـان زنـش             ) ان رساني يز(ايالء ضرار   «

نبود، اما دوست هم نداشت كـه كسـي ديگـر بـا وي ازدواج كنـد، لـذا سـوگند                     
پـس او را بالتكليـف بـه حـال خـود وا      . خورد كه هرگز به وي نزديكي نكند    مي
 .تكار حق زنان را از ميان برداشگذاشت، كه خداي عزوجل اين ستم آش مي
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 :احكام ظهار
يعنـي آن  . دار خـود بـه يكـي از محرمـه خـود      يعني تشبيه نمودن زن نكاح : ظهار

هنگام كه شخصي بر زن خود بگويد تو بر من مانند پشت مادر من هستي، اين را             
تـا وقتـي كـه كفـاره     . شـود  و با اين تشبيه اين زن بر او حرام مـي         . گويند  ظهار مي 

امـا  . تواند با او مقاربت يا مجامعت يا مساس كند و يا او را بوسـه دهـد                  دهد نمي ن
 .1صحبت كردن با زن ظهار شده اشكالي ندارد

ظهار كننده بايد عاقل، بالغ باشد يعني كـودك و ديوانـه            : شرايط ظهار كننده  
 .نباشد

  شصت روز پياپي روزه گرفتن، و يا شصت مسكين را صبح و شام   :كفاره ظهار 
اي را آزاد كردن است و اداي اين كفاره بايد قبل از مجامعـت                طعام دادن يا بنده   

 سوره المجادلـه آمـده اسـت        3چنانچه در آيه شريفه     . صورت گيرد و توبه نمايد    
 :كه
»ذِالَّونَي ظاهِ يس نِّ نْ مِ نَروĤِهِئثُ م م ي عودلِ نَو تَوا فَ الُا قَ مرِحرُي هٍبِقَ ر نْ م 
 .»رٌيبِ خَنَلومعا تَم بِاهللاُ وهِ بِنَوظُعو تُمكُا ذلِسĤمتَ ينْاَ لِبقَ
انـد   كننـد، سـپس از آنچـه كـه گفتـه      و كساني كه كـه بـا زنـان خـود ظهـار مـي        «

اي است پيش از آنكـه زن و مـرد بـا همـديگر       گردند؛ پس آزاد كردن برده      برمي
شـويد و خداونـد بـه آنچـه كـه              مـي   به آن اندرز داده    ]حكم[اين  . تماس بگيرند 

 .»كنيد آگاه است مي
كنند، سـپس   و كساني كه با زنان خود ظهار مي      : پس حكم ظهار كننده اين است     

يعني به قصد جماع و مقاربت با زن خود كه قبالً           . گردند  از آنچه كه گفتند برمي    
: ن آمده كه  القرآ  در انوار . كنند  اند، برگشته و از قصد تحريم عدول مي         با آن بوده  
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اين برگشت نزد شافعي با نگاه داشتن زن ظهـار كننـده در قيـد ازدواج بـه مـدت       
زماني اسـت كـه امكـان مقاربـت بـراي شـوهر در آن مـدت وجـود دارد، يعنـي                      

نزد ابوحنيفه برگشت شوهر، بـا      . برگشت وي با طالق ندادنش پس از ظهار است        
: نزد مالـك .  شهوت آميز استبرداري از وي بر خود ولو با نگاه     مباح كردن بهره  

و نـزد حسـن بصـري و امـام          . برگشت شوهر، با عزم نمودن وي بـر جمـاع اسـت           
بـر  : اي اسـت، يعنـي      پس آزاد كردن بـرده    . برگشت شوهر، با جماع است    : احمد

 -اي  اند، آزاد كردن برده     مردان ظهار كننده به سبب آنچه كه از صيغه ظهار گفته          
 - نـزد جمهـور بـه جـز احنـاف          -جـب اسـت و نيـز      يعني كنيز يا غالم مملوكي وا     

واجب است كه برده آزاد كرده مؤمن باشد، پيش از آنكه زن و مرد با همـديگر                 
بـرداري جنسـي    هـا از ديگـري بهـره       پيش از آنكه يكي از آن     : تماس گيرند يعني  

 جماع است؛ اما احنـاف آن را  - نزد حسن بصري -مراد از تماس در اينجا    . نمايند
 مجاز نيسـت  بنابراين، ظهار كننده    : اند  برداري جنسي تفسير كرده      بهره به هر گونه  

برداري جنسي نمايد تـا آنگـاه         يا بهره ) مقاربت(كه با زن ظهار كرده خود جماع        
به آن امر : شويد يعني دهد، اين حكم مذكوره به آن اندرز داده مي كه كفاره نمي

شويد و خداوند به آنچه كه  ه ميشويد تا به وسيله آن از ارتكاب ظهار بازداشت مي
مانـد و بدانيـد       كنيد آگاه است و چيزي از اعمالتان بر او پنهان و پوشيده نمـي               مي

 .دهد كه شما را در قبال آن جزا مي
: پس هر كس كه آن را نيافت، يعني: فرمايد  مي سوره مجادله4و خداوند در آيه   

 قيمـت آن نيـز قـادر     اي نيافـت و بـه پرداخـت         هر كس كه در ملك خويش برده      
اي نيافت كه آن را خريداري كنـد، ماننـد زمـان حاضـر، پـس بـر او          نشد، يا برده  

گرفتن شصـت روز روزه پيـاپي اسـت پـيش از آنكـه آن دو بـا يكـديگر تمـاس            
پس بر شوهر است كه دو ماه متوالي روزه بدارد و در خـالل آن دو مـاه                  . بگيرند

روزي را خـورد، بايـد روزه را از سـر        هيچ روزي را نخورد؛ پس اگر بدون عذر         
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گيرد همچنان اگر با زن ظهار شده خود در شب يا روز به عمد جماع كرد، بايـد                
اگر در شب جمـاع كـرد،       : گويد   مي )رضي اهللا عنه  (شافعي. روزه را از سر بگيرد    
) رح( زيرا شب محل روزه نيست؛ اما راي ابوحنيفه و مالك روزه را از سر نگيرد؛

نتوانست دو ماه پي در پـي روزه  : پس كسي كه نتوانست، يعني  . استخالف اين   
اي مزمن، با اشـتهاي مفـرط بـه مقاربـت جنسـي؛       بگيرد، به سبب پيري، يا بيماري     

پس در آن صورت، بايد به اطعام شصت مسكين بپردازد، براي هر مسكين نصف 
 از خرمـا  صاع از گندم، يا يك صاع از خرما يا جو در نزد احناف، يا نصف صاع     

گيري   البته پرداخت كفاره قبل از تماس يا بهره       . ها  ها و حنبلي    يا جو درنزد شافعي   
دليل بر آن است كه     » فاطعام ستين مسكيناً  «: ظاهر فرموده حق تعالي   . جنسي است 

بنـابراين، اگـر يـك مسـكين را بـه مـدت             . ناگزير بايد عدد شصت مد نظر باشـد       
 از او پذيرفته نيست؛ اما در نـزد احنـاف           -شصت روز اطعام كرد، در نزد جمهور      

اطعام يك نفر در شصت روز جايز و پذيرفته است و هم جايز است كـه شصـت                  
مسكين را به يكباره اطعام كند تا سير شوند، يا به آنان چيزي دهـد كـه سيرشـان                   

 .گرداند
 مطيع باشيد و از حـدود  )ص(و پيامبرش) جل جالله(اين از براي آنست كه به اهللا     

رع تجاوز نكنيد و به ارتكاب ظهار كه سخن منكر، دروغ و بهتاني بيش نيست،      ش
 .برنگرديد
را نياورد يعني به زوجه خود گفت تو ) مثل( اگر در ظهار كه كلمه  :1يادآوري

 .شود مادر من هستي يا خواهر مني، هيچ چيز واقع نمي
. شـود   واقع نمـي   اگر در ظهار كلمه انشاء اهللا را متصالً گفت، ظهار            :2يادآوري

 .مثالً گفت تو بر من مثل پشت مادر من هستي انشاء اهللا
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 :احكام لعان
 طـرد كـردن و دور   نَعو لَ: لَاتَ بر وزن قَنَاع از لعن است، مصدر لَ : در لغت  :لعان

اند نه غضب، چون مالعـن قبـل از آن بـر خـود                ، و آن را لعان ناميده     كردن است 
در اصـطالح شـرع     . 1باب تـرجيح اسـت    سـ  از ا  )متقدي( و پيشينگي  -كند  لعنت مي 

هايي است كـه در بـين زن و شـوهر در مـواقعي مخصـوص بـا        عبارت از شهادت  
 : سوره النور آمده كه23چنانچه در آيه شريفه . شود لعنت اجراء مي

ـ عِ لُ نـاتِ ؤمِم الْ التِغافِ الْ تِانصحم الْ ونَمرْ ي نَيذِ الَّ نَّاِ« ـ  ونُ ا نيالـد  يا فِ
هِرَاخِالْولَ و همذَ عابظِ عيم«. 
بي گمان كساني كه به زنان عفيف بي خبر مـؤمن، نسـبت زنـا دهنـد، در دنيـا و                «

بدرستي آنانكه بـه زنـان محصـن و    . »اند و عذابي بزرگ دارند  آخرت لعنت شده  
 سازند  خطور نكرده است، به زنا متهم مي      بدكاري  پاكدامن كه هرگز در ذهنشان      

افتنـد و در   در دنيـا از نـام و شـهرت مـي       . در دنيـا و آخـرت بـر او بـاد          لعنت خدا   
 و را نپذيردآخرت به عذاب گرفتار آيند؛ اگر توبه نكنند و يا خداوند توبه ايشان 

بر ايشان است عذاب بسيار بزرگ به جهت اتهـام بـي مـورد و بيجـايي كـه بسـته        
ي دادن بـر ضدشـان   ها و پاهايشـان را بـه گـواه     خداي سبحان دست  ! آري. بودند

خود را به عمـل  زن وقتي شخصي : و آن در صورتي كه   . گرداند  ناطق و گويا مي   
نباشـند و زن    ) برده(زنا نسبت داد و زن و شوهر از اهل شهادت باشند؛ يعني غالم            

اش بايد حد زده شود نه اين كـه از ايـن            كه دشنام دهنده   باشدهايي    هم از آن زن   
را از خـود نفـي   بچـه   الحال است يا اين كه نسبت  وممعلها برايش بگويند و       گفته
،  بردضيات از زناست اگر زن او را به محاكمه پيش قا اين بچه : مثالً بگويد . كرد

 .شود ميبر مرد لعان واجب 
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 اگر مرد اين نسبت را به زن داد و از اجراء لعـان خـودداري نمـود،          :1يادآوري
كند يـا خـود تكـذيب نمايـد؛ يعنـي           حاكم شرع او را حبس كند تا لعان را اجراء         

 1بگويد دروغ گفتم در اين موقع حاكم شرع دستوري دهد كه مرد را حد قـذف        
بزنند و اگر مرد لعان را اجراء كرد و زن از اجراء لعان خـودداري نمـود، حـاكم                   

اگر لعان را . شرع زن را حبس نمايد تا مرد را تصديق كند و يا لعان را اجراء كند
گردد و بايد حد زنا در        و مرد را تصديق كرد، زن زانيه محسوب مي        اجراء ننمود   

 .اش اجراء گردد باره
  از ابن عمر رضي اهللا عنه در حديث متالعنـين آمـده اسـت                حديث شريف در  

حسـاب شـما بـر خداسـت، و         «: نين گفتنـد  ع براي متال  )ص(پيغمبرخدا: كه گفت 
 ديگـر بـراي آن زن     ]:تنـد بـه شـوهر زن گف     [گوييد و     يقيناً يكي از شما دروغ مي     
ام چـه   مـالي كـه مصـرف كـرده       : آن شـخص گفـت    . »دسترسي نخـواهي داشـت    

رسد، اگر آنچه گفتي راسـت باشـد، مـالي            برايت چيزي نمي  «: شود؟ فرمودند   مي
اي، و اگـر      اي در مقابل چيزي است كه از آن زن استفاده بـرده             كه مصرف كرده  

 .»رسد  چيزي نميآنچه گفتي دروغ باشد، بطريق اولي كه برايت
 .2 براي اثبات آن بهتان بايد چهار گواه بياورند:2يادآوري

  سوره نور6در معناي آيه شريفه 
 نداشـته  كساني كه همسرانشان را متهم به زنا كرده و جـز خـود، شـاهد ديگـري       «

 طـوري   )ص( پيغمبرخدا  آمدند و حكم آن را جويا شدند،       )ص(پيش رسول خدا  
 جـاري   در حـق ايشـان    بـه مالعنـه نمـوده و لعـان را           كه در قرآن آمده است امـر        

 .ساختند
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 :نفقه و رزق حالل
ـ فِنْمـا ي  : هي لغه :  كه آنست :نفقه ـ  ع نسـانُ  االِ هقُ ـ  و هِيالِـ ي ع لَ  و عـام هـي الطَّ : (عاًرْ شَ
اش  ، نفقه در لغت آنچه كه انسان آن را براي عيـال و خـانواده         )نيسكْ الُّ  و هوسالكِ

 .1باشـد    و مسكن مـي    ، خوراك و پوشاك   نفقه: در اصطالح شرع  كند و     انفاق مي 
تهيه نفقه زن بر شوهر واجب است، به شرطي كـه           . شود  كه توسط شوهر تهيه مي    

 .زن خود را در اختيار شوهر قرار دهد
 :مسائلي در باره نفقه

شـود يعنـي وقتـي كـه زن و شـوهر              در نفقه رعايت حال زن و شوهر الزم مي         -1
گـردد و اگـر هـر دو فقيـر باشـند، نفقـه                نفقه ثروتمنـدان الزم مـي     ثروتمند بودند   

 .2گردد مناسب و مقتضاي حال ايشان الزم مي
اگر مرد صغير و زن كبيره باشد نفقه زن بايد از مال مرد پرداخت گردد؛ ولي                 -2

 .3اگر زن صغيره و قابل مجامعت نباشد، نفقه ندارد
يعني غير از همراهي شوهر خـود بـه    اگر زني با محرمي ديگر مثل برادر خود          -3

مكه رفت به آن زن در آن مدت نفقه الزم نيست؛ ولـي اگـر بـه همراهـي شـوهر        
 .خود برود نفقه بر ذمه شوهر اوست؛ ولي كرايه بر عهده خود زن است

 .4گردد اگر زن در منزل خود مريض شد نفقه آن زن بر مرد الزم مي -4
زم باشد و شـوهر از دادن نفقـه خـودداري    اگر در جايي كه نفقه زن بر مرد ال   -5

دهد كه براي نفقه خود قرض بگيرد و بعداً آن  كرد، حاكم شرع به زن دستور مي
 .كند گيرد و دين را اداء مي نفقه هزينه شده را از شوهر زن مي
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چنانچه قبالً هم گفتيم وقتي كه زن طـالق بـائن يـا رجعـي داده شـد، نفقـه و                      -6
ي شدن عده بر ذمه شوهر است؛ ولي اگر مرد زن خود را محل سكونت او تا سپر

سه طالقه نمود و در ايام گذراندن عده، آن زن از دين اسالم برگشت نفقه از ذمه 
 .شود شوهر ساقط مي

 بوده و مادرش اگر اوالد صغير شيرخواره     . نفقه اوالد صغير بر ذمه پدر اوست       -7
را از پدر فرزند مطالبـه كنـد يـا شـير            تواند مزد شير      را طالق داده باشند، مادر مي     

تواند بـه جهـت شـير دادن بچـه      زن مي. اي براي بچه خود اجير كند     يا دايه . ندهد
 . مزد مطالبه كند باشدشوهرش كه از زن ديگر

 نفقه پدر و مادر و جد و جده در صورتي كه فقير باشند بر پسر واجـب اسـت           -8
 .اگرچه مسلمان هم نباشد

 از پرداخت نفقه آنـان  اگر موال ي آنان واجب است؛ يز بر موالنفقه غالم و كن    -9
هـا را بفروشـد يـا          كار كردن را ندارد يا آن      توانخودداري كرد، كار كند و اگر       

 .1نفقه آنان را تامين نمايد
 )ص(  از ابومسـعود انصـاري رضـي اهللا عنـه از پيغمبرخـدا              حديث شـريف  در  

اش نفقه كـرده و نيـتش طلـب           انوادهاگر مسلمان بر خ   «: روايت است كه فرمودند   
 )5351: رواه البخاري. (»شود ثواب باشد، آن نفقه برايش صدقه حساب مي

:  فرمودنـد  )ص(پيغمبرخـدا : از ابوهريره رضي اهللا عنـه روايـت اسـت كـه گفـت             
كسي كه به خدمت ايتام و بيوه زنان باشد، مانند مجاهد في سبيل اهللا اسـت و يـا                «

رواه . (»گيرد  را تا صبح نماز خوانده و روز را روزه مي         مانند كسي است كه شب      
 )5353: البخاري

 :طعام آداب خوردن
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:  از عمر بن ابي سلمه رضي اهللا عنه روايت است كـه گفـت              در باره خوردن طعام   
 بـه هـر     ]هنگام طعـام خـوردن    [ بودم،   )ص(هنگام طفوليت در آغوش پيغمبرخدا    

بسم ! اي پسر:  برايم گفتند)ص(رخداانداختم، پيغمب گوشه و كنار كاسه دست مي
اهللا، بگو، به دست راست خود بخور، و از نزديك خود بخور، از آن وقت به بعد              

 هـدايت   ])ص(پيغمبرخـدا [خورديم به همان طريقـي شـد كـه          كه  تا كنون طعام    
 )5376: رواه البخاري. (دادند

مراهش نـان   يافت كه ه    روايت است كه ابن عمر رضي اهللا عنه تا مسكيني را نمي           
خورد، روزي شخصي را آوردند كه بـا وي نـان بخـورد، ايـن                 بخورد، طعام نمي  

اين شخص را :  به خادمش گفت)رضي اهللا عنه(شخص بسيار نان خورد، ابن عمر
مسـلمان در يـك روده      «:  فرمودنـد كـه    )ص(دوباره نزدم مياور، زيـرا پيغمبرخـدا      

 .»خورد، و كافر در هفت روده طعام مي
 بـودم،   )ص(نـزد پيغمبرخـدا   :  روايت است كه گفـت     )رضي اهللا عنه  (هاز ابوجحيف 

من در حالي كـه تكيـه داده باشـم    «: ايشان به شخصي كه در نزدشان بودند گفتند  
 )5399: رواه البخاري. (»خورم نان نمي

 را  )ص(پيغمبرخـدا :  روايت است كـه گفـت      )رضي اهللا عنه  (از ابوموسي اشعري    
 .كردند يديدم كه گوشت مرغ را تناول م
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 :دوشت داشتن فرزندان
عالوه بر تهيه نفقه عيال و فرزنـدان، بايـد فرزنـدان خـود را دوسـت داشـت و بـه         

شـخص باديـه    :  روايت اسـت كـه گفـت       )ارضي اهللا عنه  (از عايشه : آغوش كشيد 
بوسيد؟ ولـي   آيا شما اطفال خود را مي     :  آمده و پرسيد   )ص(نشيني نزد پيغمبرخدا  
در صورتي كـه خداونـد      «:  فرمودند )ص(وسيم، پيغمبرخدا ب  ما اطفال خود را نمي    

متعال رحمت و مهرباني را از قلب تو خارج نموده اسـت مـن بـا تـو چـه كـاري                      
 ؟»توانم بكنم مي

 مرا گرفته )ص(پيغمبرخدا:  روايت است كه گفت)رضي اهللا عنه(از اسامه بن زيد
ديگـر خـود     ران   روي را بـر     )رضـي اهللا عنـه    ( يك ران خـود، و حسـن       رويو بر   

ها مهرباني كن،  به آن! خدايا«: نشاندند، سپس هر دوي ما را به هم فشرده و گفتند
 .»ها را دوست دارم چون من آن

 در باره پروردن و ادب كردن كودكان در كيمياي سعادت           امام محمد غزالي  
 :چنين آورده است

چـون  بدان كه فرزند امانتي است اندر دست مادر و پـدر، و دل وي پـاك اسـت         
ها خالي، و چون زمين پـاك         جوهر نفيس و نقش پذير چون موم، و از همه نفش          

است كه هر تخم كه اندر وي افكني برويد، اگر تخم خير افكني به سعادت دين                
و دنيا رسد، و مادر و پدر و معلم اندر ثواب شريك باشند، و اگر به خـالف ايـن      

و اول چيـزي    . ود شـريك باشـند    بود، بدبخت باشد و ايشان بر هر چه بر ايشان بر          
دب خوردن آموزد، تا بدست راسـت خـورد،   آ طعام بود، كه 1كه پيدا شود، شره   

و بسم اهللا بگويد، و به شتاب نخورد، و بسيار نخورد، و خوب بجـود و چشـم بـر                    
لقمه ديگران ندارد، و تا يك لقمه فرو نبرد، دست به ديگر دراز نكند و گاه گـاه       
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ه خو باشد، با نان خورش نكند، و بسيار خوردن اندر چشـم     نان تهي دهد تا هميش    
و از قـرين بـد نگـاه        . وي زشت كند و بگويد اين كار ستوران و بي خردان است           

دارد، كه هر كودك كه وي را نگاه ندارند، شوخ و دروغ زن و دزد و لجـوج و               
 بي باك گردد و به روزگار دراز از وي نشود، و چون بـه دبيرسـتان دهـد، قـرآن      
بياموزد، آنگاه به اخبار و حكايات پارسـايان و سـيرت صـحابه و سـلف مشـغول                  
كند، و چون كودك كاري نيك بكند، و خوي نيك بـر وي پديـد آيـد، وي را        

و بايـد كـه حشـمت       . اندر آن مدح كند و چيزي دهد وي را كه بدان شـاد شـود              
كـه بـه روز   خويش با وي نگاه دارد؛ و مادر، وي را بـه پـدر ترسـاند، و نگـذارد               

بخسبد، كه كاهل شود، و شب بر جاي نرم نخواباند، تا تن وي قوي شـود، و هـر            
روز يك ساعت او را از بازي باز ندارد، تا فرهيخته شود و تنگ نشود؛ كه از آن         
بدخوي گردد و كوردل شود، و او را بياموزد كـه آب بينـي و دهـان انـدر پـيش              

 و بـا ادب بنشـيند، و دسـت فـرا زيـر              مردمان نيندازد، و پشـت بـا مردمـان نكنـد،          
زنخدان نزند، كه آن دليل كاهلي بود، و بسيار نگويد، و البته سوگند نخورد، و تا 
نپرسند سخن نگويد، و هر كه مهتر از او بود، او را حرمت دارد و اندر پـيش وي             

 .نرود، و زبان از فحش و لعنت نگاه دارد
و جزع نكند بسيار، و چـون هفـت سـاله    و چون معلم وي را بزند، بگويد تا فرياد    

 نماز و طهارت فرا نمايد به رفق، و چون ده ساله شد، اگر نكند بزنـد و ادب                    شد،
كند، و دزدي و حرام بودن و دروغ گفتن انـدر پـيش چشـم وي زشـت كنـد، و                
انسان به هيچ وقت از خطر خالي نباشد، از اينجا معلوم شـد كـه هـيچ كـاري كـه       

واهد شد، فاضلتر و بزرگـوارتر از علـم نخواهـد بـود؛ پـس        آدمي بدان مشغول خ   
 .ها بهتر و فاضلتر بود تحصيل علم در دنيا از همه پيشه

كننـد؛ چنانچـه در قابوسـنامه عنصـر           و اما بايد فرزندان نيز حق پدر و مادر را اداء          
چه مثل آدمي چـون ميـوه اسـت و پـدر و مـادر چـون                 : المعالي كيكاووس آمده  
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درخت را تعهد بيش كني، ميوه او نيكـوتر و بهتـر باشـد، چـون             درخت، هر چند    
تـر    پدر و مادر حرمت و آزرم بيش داري دعا و نفرين ايشـان انـدر تـو مسـتجاب                  

 .باشد و به خشنودي خداي تعالي نزديكتر باشي
اند ميان تو و پروردگار تو،        و كمتر حرمت پدر و مادر آن است كه هر دو واسطه           

 خود را و خود را حرمت داري واسطه را نيز در خور او پس چندان كه آفريدگار
 .ببايد داشت

پدر و مادر نخواهي كه بي مـرگ پـدر و مـادر آنچـه               مرگ  و نگر از بهر ميراث      
روزي تو باشد به تو برسد كه روزي مقسوم است، به هـر كـس آن رسـد كـه در       

 كـه بـه   ازل قسمت كرده شده است و تو از بهر روزي رنج بسيار بر خويشتن منـه     
 )دجالْبِ ال بالكد: (اند مثل كوشش روزي افزون نشود چه گفته

 :نيكي به همسايگان
آنقـدر  «:  روايـت اسـت كـه فرمودنـد        )ص(از عايشه رضي اهللا عنها از پيغمبرخدا      

كرد كـه بـا    براي همسايگان وصيت مي) به نيكي كردن( مرا  )عليه السالم (جبرئيل
 )6014 :رواه البخاري. (»اث بر همسايه سازد شايد همسايه را مير :خود گفتم

اش از اذيتش در امـان نيسـت، از ابوشـريح رضـي اهللا عنـه            گناه كسي كه همسايه   
به خداوند قسم است كه ايمان «:  فرمودند)ص(پيغمبرخدا: روايت است كه گفت

ندارد، به خداوند قسم است كه ايمان ندارد، بـه خداونـد قسـم اسـت كـه ايمـان                    
كسـي كـه   : ؟ فرمودند)ايمان ندارد(كيست كه ! يا رسول اهللا  : ي گفت كس. »ندارد

 )6016: رواه البخاري. (اش از اذيتش در امان نيست همسايه
 )ص( از ابوايوب انصاري رضي اهللا عنه روايت است كه پيغمبرخدا:1يادآوري 
روا نيست كه كسي با برادرش بيش از سه روز مقاطعه نمايد، بلكه بايد «: فرمودند

با يكديگر مالقات نمايند، اين بـه طـرف آن رفتـه و آن بـه طـرف ايـن بيايـد، و                       
 .»دهد شان كسي است كه اول سالم مي بهترين
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 روايـت  )ص(از پيغمبرخـدا :  جبيربن مطعم رضي اهللا عنه كه گفت   :2يادآوري  
 .»شود كسي كه صله رحم را قطع كند، به جنّت داخل نمي«: است كه فرمودند
صـله  «:  روايـت اسـت كـه فرمودنـد    )ص(ي اهللا عنه از پيغمبرخـدا از ابوهريره رض 

: رحم اصلش از نام رحمان است، و از اينجاست كه خداوند متعال فرموده اسـت              
دهم، و كسي  كسي كه صله رحم را بجا بياورد، او را مورد رحمت خود قرار مي«

رواه . (»كه صـله رحـم را قطـع كنـد او را از رحمـت خـود دور خـواهم سـاخت         
 )5989: لبخاريا
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 :مال وقف
 بخشـي  به معني حبس است و در اصطالح شريعت وقتي شخصي   در لغت  :وقف

درآمـد ايـن بـاغ يـا        : گويد كـه    از ثروت خود را در راه خدا وقف نمايد مثالً مي          
پيغمبر . زمين يا منزل به فقراء و مساكين داده شود يا به فالن مدرسه مصرف شود              

شود مگر سه     نسان بميرد، پرونده اعمال او بسته مي      وقتي كه ا  :  فرمودند )ص(اكرم
 صدقه جاريه كه وقـف هـم        يكي. رسد  چيز كه تا قيامت ثواب آن به شخص مي        

 :شيخ اجل سعدي گفت. جزء آن است
 وز آن كس كـه خيـري بمانـد روان         

 
ــرروان    ــتش بـ ــد رحمـ ــادم رسـ  دمـ

 
 آموزش علم و  اين كه، عملي كه عموم مسلمانان از آن استفاده ببرند، مانند  دوم

 .رسد دين و فقه كه تا سلسله شاگردان متصل به اوست ثواب آن نيز به او مي
 اين كه، فرزند صالحي از خود به يادگار گذاشته باشد و او نيز به يـاد پـدر                   سوم

قرآن بخوانـد، حـج كنـد و دعـاء و اسـتغفار كنـد،               خود اعمال نيك انجام دهد،      
 . رسد ثواب آن نيز پيوسته به او مي

 : وقف كننده بايدشرايط
  عاقل-1 
  بالغ-2
  آزاد باشد-3
مـن ايـن زمـين را تـا برگشـت      : ( نباشد يعني بگويد  مشروطدهد     وقفي كه مي   -4

هاي   زميناگر. كه اين نوع وقف صحيح نيست) دهم برادرم از مسافرت وقف مي    
  به هيچ عنوان آن امـالك كنند ضبط و سند مالكيت بر آن صادر     ،موقوفه را ثبت  

پــس بايــد از خريــد و فــروش زمــين وقفــي جــداً . شــوند از وقفيــت خــارج نمــي
اما كمك به ساختن مسجد جزء صدقات جاريـه اسـت كـه هـر               . خودداري كرد 
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كس هر اندازه براي ساختن مسجد كمك نمايد، خداوند سهمي از ثـواب بـراي             
 : فرمودند)ص(چنانچه پيغمبر اكرم. رساند كمك كننده مي

»نْم لَ  مسجداً بني اهللاُ   ي اهللا نَ ب بيتاً في الْ   ه هر كـس بـراي رضـاي خـدا         «: يعني. »هِنَّج
 .»كند اي بنا مي مسجدي بسازد خداوند متعال در بهشت براي او خانه
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 بيان احتكار
 يعني ظلم و در اصطالح شرع و عـرف نگهداشـتن غلـه يعنـي بـرنج يـا                    :احتكار

 و يمو احتكار قوت البشـر و البهـا      «. به قصد گرانفروشي است   ... گندم يا جو و يا      
 گفت كه من از )مارضي اهللا عنه(عمر بن خطاب. »1في بلد يضر باهله الغله ارضه

. احتكـار كنـد   ) غلـه ( شنيدم، هر كسـي غـذاي مسـلمانان را           )ص(حضرت رسول 
گرداند و بركـت را از آن مـال           خداوند او را به مرض مانند مرض جذام مبتال مي         

ـ «:  فرمودنـد )ص(ابي امامه گفت كه حضرت رسـول . ددار احتكار شده بر مي  نْم 
هـر كسـي كـه غـذاي مسـلمانان را بـه مـدت چهـل روز                  »  يوماً  طعاماً اربعينَ  رَكَنْاَ

لـم  «احتكار كند و سپس آن مال را صدقه دهد و به فقراء مسكين تقسـيم نمايـد،            
ر يعني آن صدقه گناهي را كه از بابت احتكار كسب كرده اسـت بـ              » يكن كفاره 

 .دارد نمي
 كسـي كـه احتكـار كنـد و نگاهـدارد           - روايـت اسـت    )رضي اهللا عنه  (از ابن عمر  

خواهـد احتكـار كنـد تـا بـه قيمـت گـران         طعامي را چهل روز در جايي كـه مـي     
بفروشــد پــس بيــزار شــد خــداي از او و پــرده حفــظ و عصــمت خــود را از وي  

 .برداشت
 : آمده استكليله و دمنهدر 
: ن سعي به سبب حطام دنيا باطل گرداند همچنان باشد كـه      و اگر دون همتي چني    «

عود داشت، انديشيد كـه اگـر بركشـيده فروشـم و در تعيـين               بر  مردي يك خانه    
 .قيمت احتياطي كنم دراز شود بر وجه گزاف به نيمه بها بفروخت

                                                           
١ -  $��a��ا�;~�ر §	اي ا%��ن و �3�رT���ن ا/ـ2 و        :  0h;i ا

k��
 .در �038~$ 1$ اهk9 �0ر ر/�%� %$ §9$ ز
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 در لغت به معني زيـادت اسـت و در شـرع عبـارت اسـت از زيـادتي كـه از                       :ربا
 سوره بقره كه در تفسير اينجانب بـه     275در تفسير آيه كريمه     . عوض خالي باشد  

 : اجمال آمده چنين بيان شده است
 طانُي الشَّ هطُبخَتَ ي يذِ الَّ موقُا ي ما كَ لَّ اِ نَوموقُايبوا لَ  الرِّ نَولُكُاْ ي نَيذِلَّاَ«
ـ  اَبوا و  الرِّ لُثْ مِ عيبا الْ منَّا اَ والُ قَ مهنَّاَ بِ ك ذلِ سم الْ نَمِ الْ اهللاُلَّح ـ ب يعو  
رَّحبوا فَ  الرِّ منْم ج Ĥء   ه، مغِظَوه نْ م ر لَهي فَ تَانْه فَ ب ـ  ه، م لَا سف ـ  اَ  و ه رُم
ـ ي فِ م ه ارِ النَّ حبص اَ كلئِاو فَ اد ع نْ م  و  اهللاِ لياِ ـ  ه سـوره  . »نَودا خالِ

 275بقره 
خيزنـد مگـر آن كسـي كـه شـيطان بـه               ند از قبرها بر نمي    خور  كساني كه ربا مي   «

معامله چون رباست  :  كه گويند  ياز آن رو  . كند  اش مي   جنون بر اثر تماس آشفته    
ولي خداوند متعال معامله را حالل و ربا را حرام كرده است، و هر كـه از                 . و بس 

داست، و پروردگارش پندي بيابد و باز ايستد، آنچه گذشته از اوست كار او با خ    
انـد، پـس آنانكـه     اند و خودشان در آن جـاودان  ها جهنّميان   هر كه تكرار كند آن    

اندازنـد، فـردا در روز        كنند و زر را بكار مي       خورند يعني معامله مي     مال ربا را مي   
قيامت از گور برخيزند همچون آن ديوانه برخيزند يعني كه ربا خواران در قيامت 

ه همچون ديوانگان آيند و از خلق پنهان نباشـند،     اين عالمت را خواهند داشت ك     
 .ربا خواران بودنداز اي است هر كس بداند كه ايشان  كه اين نشانه

يعنـي آن   ) خورنـده ربـا   ( آكـل الربـوا    )ص(لعن رسـول اهللا   : از جابر رضي اهللا عنه    
و لعنـت كـرده اسـت آن        . ستاند  حضرت لعنت كرده است خورنده ربا كه ربا مي        

و لعنـت  . گيـرد  هد و به وسـيله آن قـرض مـي            ربا را كه ربا مي     حضرت خوراننده 
نويسد و نيز شاهدان و گواهان آن را  كرده است نويسنده ربا را كه خط آن را مي 

ها يعني آكل و موكل و كاتـب و شـاهد در ورود لعنـت و                 اين. لعنت كرده است  
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 هـم   و ربا در صـورتي اسـت كـه زيـاده كـرده شـود از               . ارتكاب معصيت برابرند  
 .جنس خود

 -)نقره بـه نقـره    (ه بالفضهِ  الفضُ -)طال به طال  (هب  الذَّ بِ الذهب: )ص(قال رسول اهللا  
رُالب ـ  -)گندم به گندم  (رِ بالب ـ  يرُعِ الشَّ خرمـا بـه    (مرِ بـالتّ  مـرُ  التّ -)جـو بـه جـو     (عيرِ بالشَّ

 .به زيادتي فروخته شود...  پول به پول و -)نمك به نمك( بالملحِ الملح-)خرما
 :يتب

 قناعت كن اي نفس بر اندكي              كه سلطان ودرويش بيني يكي
را نـزد  ) خرمـاي خـوب  ( تمـر برنـي   )رضـي اهللا عنـه  (بالل: ابوسعيد خدري گفت 

:  بـه بـالل گفـت   )ص( پس حضرت رسـول    )ص( آورد، فقال له النبي    )ص(رسول
 اسـت؟   اي يـا كسـي بـه تـو داده           اي؟ يعني خريده    اين هذا؟ اين را از كجا آورده      

نـزد مـن خرمـاي    : بالل گفت. خواست بداند كه مبادا از طريق ربا گرفته باشد     مي
زبون دري بود، پس من به دو پيمانه از خرماي زبون دري را به يـك پيمانـه تمـر         

تكرار . آه از اين فروختن كه عين رباست      : پس آن حضرت گفت   . نيك فروختم 
خواهي بـه تمـر ردي        مياگر تمر نيك    : رباي محض است و گفت    : كرد و گفت  

بد، پس تو تمر ردي بد را بفروش به معامله ديگر به دراهم سپس تمر نيك را بـه        
بـراي مـا    :  روايـت اسـت كـه گفـت        )رضـي اهللا عنـه    (از ابوسـعيد  . آن دراهم بخر  
دادند كه خوب و بد آن با هم مخلوط بود، و ما دو صـاع از آن را            خرمايي را مي  
نه دو صاع را به يـك صـاع   «:  فرمودند )ص(رخدافروختيم، پيغمب   به يك صاع مي   

 )2080: رواه البخاري. (»بفروشيد، و نه دو درهم را به يك درهم
پس اگر مختلف شوند اين اشياء چنانچه ذهب به فضه و جو به گندم، هيچ مانعي         

شـب  :  گفت )ص(مصطفي. نيست پس بفروشيد هر طوريكه خواهيد برابر يا زاده        
در راه آل فرعون افتاده،     . هاي بزرگ بود     ايشان را شكم   معراج قومي را ديدم كه    

بردنــد و بــه ايــن قــوم بــر  هـر بامــداد و شــبانگاه كــه آل فرعــون را بــه آتــش مــي 
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 زير پاي  راافكندند تا آل فرعون ايشان گذشتند، آن شكم بزرگان را زمين مي   مي
هوالء :  گفت اند؟   اينان كي  )عليه السالم (گفتم يا جبرئيل  . كوفتند  گرفتند و مي    مي

 .اند  يعني اينان خورندگان ربا-اكله الربوا
و شيطان او را بزند و بيفكند يعني        » يتخطبه الشيطان «: چنانچه در آيه شريف آمده    
 .زند كه ضعيف دل و ضعيف ايمان باشند شيطان دست بر قومي مي

 : گفتحكيم ابولمجد سنائي غزنوي
 گفــــت روزي بــــه جعفــــر صــــادق

ــا چــه مقصــ  ــي رب  ود اســتكــز حرام
 زان ربـــا ده بتـــر زمـــي خوارســـت   
ــر چربســـت    ــرش اگـ ــت را آخـ  وقـ
 گر دلت هسـت بـا خـرد شـده جفـت           
 اندك اندك چـو جمـع گشـت ربـي         
ــت    ــرد اس ــان ك ــرا چن ــا ت ــرص دني  ح
ــغول   ــان مشــ ــرا چنــ ــيم دارد تــ  ســ
ــريم    ــواني از تح ــت بخ ــد آي ــر ص  گ
ــرآن  ــواني از قــ ــي نخــ ــوم يحمــ  يــ

 

 حيلـــه جـــوئي ربـــا دهـــي فاســـق     
ــت  ــانع جودسـ ــه مـ ــرا كـ ــت زيـ  گفـ

ــي ــخا آراســت ك ــر، آن س ــروت ب  ن م
ــت   ــول در حربسـ ــداي و رسـ ــا خـ  بـ
ــت    ــق اهللا گف ــه يمح ــق ك ــنو از ح  بش
ــي    ــوان زنبــ ــي بخــ ــرود جملگــ  بــ
ــت   ــازر دسـ ــت بيـ ــدا را دلـ ــه خـ  كـ
 كـــه نترســـي تـــو از خـــدا و رســـول
ــيم    ــد سـ ــه بايـ ــرا كـ ــد تـ ــاك نايـ  بـ
 و اي بـــــر جـــــان ابلـــــه نـــــادان   

 
هـم ماننـد ربـا    ) شخريد و فرو(جز اين نيست كه بيع    : در ادامه آيه، ايشان گفتند    

پس چرا بر ايشان عقوبت باشد و بر معامله گران نباشد؟ پاسخ آن در خـود   . است
كه خداوند خريد و فروش را حالل كـرده و ربـا را حـرام               . آيه چنين آمده است   

ها فريضه گردانيده شده كه علم بيع را بداند، به حكم آن              و بر انسان  . نموده است 
و عمر  » العلم فريضه علي كل مسلم و مسلمه      طلب  «:  گفت )ص(خبر كه مصطفي  
هـيچكس  : گفـت   داد و مي    رفت و مردم را در بازار هشدار مي        ميخطاب به بازار    
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كه اگر علم بيع نداند در ربـا        . در اين بازار معامله نكند تا اين كه علم بيع بياموزد          
 .افتد

 :در باره بيع
 نابينـا و    ، غـالم،   ديوانـه  ،با كودك .  نبايد كرد  معاملهبايد دانست كه با پنج كس       

حرام خوار اما بيع با كودك و ديوانه باطل بود كه آن نابالغ است و اين بي عقل،           
امـا  .  باطـل بـود   اما بنده كه در دست ارباب خود است چون دستوري نيافته باشد،      

طل باشد، مگر وكيلي بينـا همـراه داشـته باشـد؛ امـا             امعامله با نابينا به ظاهر قضيه ب      
 خود به مانند ربا دهنده و رشوه ستاننده است؛ هر چند كه معامله با   -ام خوران حر

 نگـاه  ها   شرط اين عقد بيع ايشان روا نيست، اما به ظاهر شرع درست است و در            
 :دارد

يكي آنكه مبيع پاك باشد معامله خوك و استخوان پيل و خمر و گوشت مـردار           
ه نجس هستند؛ امـا روغـن پـاك         و روغن مردار باطل است، به جهت اين كه هم         

كه نجاست در آن بيفتد بيـع آن حـرام نباشـد، بيـع نافـه مشـك و تخـم كـرم قـز                 
چـون كـه در آن      . بيع مار و كژدم و موش و حشرات زميني باطل اسـت           . رواست

اما بيع گربه و زنبور انگبين و يـوز و شـير و هـر چـه در وي يـا در              . منفعتي نيست 
هــاي نيكــو  همچنــين بيــع طــاووس و مــرغ. ســتپوســت وي منفعتــي باشــد، روا

امـا بيـع بـر بـط و چنـگ و           . كه در ديدار ايشان منفعت باشد رواسـت       ) پرندگان(
هايي كه  همچنين صورت. رباب و مانند آن باطل است كه منفعت آن حرام است         

از گل درست شده باشد تا كودكان بدان بازي كنند، هـر چـه صـورت جـانوران       
ست و بهاي آن حرام و شكستن آن واجب ولي اگر كودكان دارد، بيع آن باطل ا

كنند باطل نخواهـد بـود بلكـه نـوعي تحقيـر و نفـرت        براي تحقير آن را پرت مي    
 در فـروختن سـرگين   .و هر چه صورت درخت و نبات باشد رواست   . خواهد بود 

ي آدمي مكروه است و دليل علماي ما اين           حيوانات باك نيست و فروختن فضله     



 يان احكام ربادر ب: نوزدهممبحث 
 

  »271صفحه « 

شود تـا كـه       سرگين قابل نفع گرفتن است زيرا كه در زمين پراكنده مي          است كه   
زراعت خوب شود و چون قابل انتفاع است پس مال خواهد بود و فـروختن مـال     

لعب و بازي شطرنج و نرد و . ي آدمي كه مكروه است جايز است به خالف فضله
 قرآن  صپس آن قمار است كه بن     هر لهو و لعب مكروه است اگر چيزي شرط كند           

 .كريم حرام است و اگر شرط نكند پس لهو است
پس هر كه به وي پند رسد از پروردگارش كه از ربا نهي كرده اسـت از آن بـاز                    
ايستد و نهي حق را بكـار گيـرد، حـق تعـالي گناهـان گذشـته وي از ربـا دادن و                

 به جهت ايـن فرمـانبرداري كـه كـرد و             خوردن در گذرد و مزد وي با خداست؛       
و كـار وي بـا خداسـت، اگـر خواهـد در آينـده او را از                  .  كـه بكـار گرفـت      نهي

پس اگـر   . رباخواري حفظ كند و اگر خواهد بر وي خواري آرد و در ربا افكند             
انـد   كسي كه برگردد و مجدداً مرتكب رباخواري شود، اينگونه كسان اهل آتش         

مين سوره آمده    ه 267در آيه بعدي يعني، در آيه كريمه        . و جاودان در آن مانند    
گرداند آن مـال ربـا        خدا مال ربا را هر چند كه زياد باشد، محو و نابود مي            : است

اين آيـه بـه ايـن معنـي         : ابن عباس گفت  . رو به نقصان و عاقبت آن خسران است       
است كه اگر صدقه دهند و يا در راه غزا و حج خـرج كننـد، بـا بـه مصـلحتي از                     

رفتـه نيسـت و خيـر و بركـت از عـين آن      مصالح مسلمانان صرف كنند، هـيچ پذي   
شود، و روي به نقصان نهد و اما از مال حالل كه صدقه دهند، اگـر چـه                    زايل مي 

آن مال صدقه داده شده اندك باشد، عاقبت آن افزوني و زيـادتي اسـت تـا ايـن                   
و خداوند هر ناسپاسي را كـه بـر ارتكـاب ربـا             . كه يك لقمه چند كوه احد شود      

ــه . دارد ت نمــياصــرار ورزد، دوســ ــران131 و 130و در آي اي «:  ســوره آل عم
ربـا را چنـد و چنـدين برابـر نخوريـد، و از خداونـد                ! ايد  كساني كه ايمان آورده   

و از آتشي كه بـراي كـافران آمـاده شـده اسـت،             . بترسيد باشد كه رستگار شويد    
 .»بترسيد
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شن است، اما هاي آن آشكار و رو حرام بودن ربا در همه احوال و به همه صورت
 آل عمران، به شكلي خاص از ربا اشاره دارد كه در ميان اعراب مرسوم               130آيه  

بود، آن شكل و شيوه چنين بود كـه آنـان مـال را تـا زمـاني معـين بـه وام ربـايي                  
افزودند و هـم      رسيد، هم بر مال مي      دادند و چون وقت بازپرداخت وام سر مي         مي

كردنـد تـا      ا براي چندمين بار پياپي تكرار مـي       در زمان پرداخت وام، و اين كار ر       
بدانجا كه فرد رباخوار چنـدين برابـر وامـي را كـه در آغـاز داده بـود، بـاز پـس                       

 .گرفت مي
يعنـي چنـد و     . نامنـد   مي» سود مركب «شويم كه امروزه اين نوع ربا را          يادآور مي 

آن مبـتال  چند برابر، براي بيان واقعيت، ستم زشتي است كه مردم در جاهليت بـه             
البته بايد دانست ربا چه كم باشد و چه زياد همـه حـرام قطعـي اسـت و از            . بودند

 ربـا، از خداونـد بترسـيد و از        گـرفتن گناهان كبيره است؛ پس بنابراين از دادن و         
پـس بـا ايـن آيـه مشـخص      . ده شده است، پـروا كنيـد     اآتشي كه براي كافران آم    

 اسـت و ايمـان را از انسـان سـلب            هـاي كـافران     شود كه خوردن ربـا از روش        مي
ــي ــتوجب آتـــــش مـــــي      مـــ .شـــــوند كنـــــد و همچـــــون كفـــــار مســـ
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 :احكام شركت
و شركت جايز است، چون پيغمبر      .  يعني شريك بودن بين دو نفر است       :شركت

  .1و شركت بر دو قسم است     .  آنانكه در كاري شريك بودند منع نكرد       )ص(اكرم
 . شركت عقود-2   شركت امالك-1

 يا صدقه يا وصيتي يا چيره شدن بر غنـايم             ارث است يا هبه     آن :2ملكشركت  
تواننـد   شود؛ در اين صورت مـي   هم مخلوط مي  اها ب   خواسته كاالي آن  ا يا ن  .است

 . بفروشند و يا يكي به ديگري بفروشدديگرانسهم خود را به 
 شركت عقود كه از جمله لوازمات صـحت آن ايجـاب و قبـول               :شركت عقود 
 :3ار قسم استاست و آن بر چه

 مسـاوي شـركت تأسـيس        آنست كه دو نفر بـا سـرمايه        :شركت مفاوضه : الف
كنند و اين دو نفر در همه چيز با هم مساوي هستند و چون در اين شركت هر      مي

البتـه  . كنند، مفاوضه ناميده شده اسـت       يك كار شركت را به ديگري واگذار مي       
 .دو نفر ذمي باشند بايد عاقل و آزاد و بالغ و مسلمان يا شركاء
شود نـه بـر كفالـت، بـه ايـن              آنست كه بر وكالت منعقد مي      :شركت عنان : ب

معني كه هر يك از دو نفر شريك بـراي خريـدن وكيـل ديگـر اسـت؛ ولـي در                     
 .پرداخت كفيل و ضامن نيست

كننـد؛     آنست كه دو نفر با هم در انجام كاري شـركت مـي             :شركت صنايع : ج
كننـد و     كارها را قبـول مـي     . آميز يا دو مكانيك     نفر رنگ مثل دو نفر خياط يا دو       

 .انجام كارها، به عهده هر دو شريك است
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 روايـت اسـت    )ص( از ابوهريره رضي اهللا عنه از پيغمبرخـدا        حديث شريف در  
اگر يكي از شركاء سهم خود را از غالم مشترك آزاد كـرد، بايـد             «: كه فرمودند 

، و اگر مالي نداشت، آن غالم بايد به قيمت بقيه را از حساب مال خود آزاد نمايد
اي قيمت گردد، و خود غالم، باقيمانده قيمت را بطوري كه بـر وي فشـار      عادالنه

 .»وارد نگردد، براي شريك ديگر بپردازد
دهنـد و      آنست كه دو نفر بدون سرمايه، شركتي تشكيل مي         :شركت وجوه : د

رمايه ندارند اين شركت وجوه     نمايند؛ چون س    به قرض و نسيه خريد و فروش مي       
 .كنند شود يعني به آبروي خود خريد و فروش مي ناميده مي
 : در شركت زراعت اين سه طريق صحيح است:يادآوري

 زمين تنها، عمل تنها، زمين با تخم اي كامل
                                   وراي اين سه تا ناجايز است و همچنين باطل
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 :1احكام قسم
فرمايد كه خداوند شما را از قسم بنـا حـق منـع كـرده اسـت،               مي )ص(مبرخداپيغ

كند، آبـرو را   دارد، روزي را كم مي مي  از عمر بر رازيرا كه قسم به دروغ بركت     
 . پس مسلمان از خوردن قسم بناحق اجتناب كند.برد از بين مي
سـم يـاد    كسي كه در مورد فاميلش ق     [به خداوند قسم    «:  فرمودند )ص(پيغمبرخدا

 گنـاه لجاجـت و اصـرار بـر آن      ]گردد  كرده و آن قسم سبب ضرر به فاميلش مي        
اي اسـت كـه       قسم در نزد خداوند متعال بيشتر از گناه حانث شدن و دادن كفـاره             

 )6625: رواه البخاري. (»خداوند بر او فرض نموده است
 :اقسام قسم

 : استسه قسمقسم بر 
ري كه گذشته است به دروغ قسم  آنست كه شخص براي كا:2قسم غموس -1

خورد در  پس كسي كه قسم غموس مي     . ياد كند و قصد دروغ را هم داشته باشد        
 .ور شده است و بايد توبه و استغفار كند گناه غوطه

 آن قسمي را گويند كه براي كار آينده سوگند خورده باشند و             :قسم منعقد  -2
 بايـد كفـاره قسـم    كـرد  اگر بر خالف قسمي كه براي آينده خورده اسـت عمـل         

 .كفاره قسم بيان خواهد شد بعداً چنانچه. بدهد
شود و تصورش   آن قسمي است كه بر كار گذشته قسم خورده مي        :قسم لغو  -3

شود كه دروغ است، شايد خداوند به  اين است كه راست است؛ اما بعد معلوم مي
 .اين نوع قسم مؤاخذه ننمايد؛ چونكه قصد دروغ نداشته است
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 :ند مسئله در باره احكام قسمچ
قسم به خدا يا به صفات متعال خداوند مانند عـزت و جـالل و كبريـاي خـدا                    -1

 : سوره االنعام آمده است109صحيح است؛ چنانجه در بخشي از آيه شريفه 

)قْ اَوساهللاِوا بِمج هاَد هِمانِينْئِ لَمج Ĥتْ ءهاَم هلَِّي بِنَّنُمِؤْي ا ه...«  
تـرين سوگندهايشـان بـه خـدا سـوگند خوردنـد، كـه اگـر                  و مشركان با سـخت    «

خداوند متعال در ادامـه   » ...آورند  اي براي آنان بيايد، حتماً به آن ايمان مي          معجزه
جز اين نيست كه معجزات تنها در اختيار  :  بگو كه  )ص(اي پيغمبر : فرمايد  آيه مي 

اما اگـر  . آورند  هم بيايد، باز ايمان نمياي دانيد كه اگر معجزه اهللا است و شما مي   
 .مسلمان به نام خدا و يا به صفات متعال او قسم بخورد صحيح خواهد بود

كسي به غير خدا قسم ياد كند، مثل پيغمبر و كعبـه و روح پـدر و غيـره قسـم          -2
هر كس به غير از    : اند   فرموده )ص(نيست؛ ولي گناه دارد زيرا كه حضرت رسول       

و اين شرك در صـورتي  . د كند به تحقيق شرك به خدا آورده است     خدا قسم يا  
 .است كه اعتقاد قسم به غير خدا را داشته باشد

 .1 واهللا، باهللا، تاهللا، باشد-لفظ قسم بايد -3
 .2گيرم، قسم است خدا را شاهد مي) اشهد باهللا(اگر كسي بگويد -4
و چنانچـه رحمـان، و      هـاي ا    بـه اسـمي از نـام      اگر كسي بگويد به خدا قسم يا         -5

شـود بـه آن كـه از صـفات اهللا             رحيم و حق يا به صفت او كه سوگند خورده مي          
 قسـم   باشد چنانچه به عزّت خدا و جالل او و كبرياي او و عظمت او و قدرت او                

چنانچه پيغمبر و قرآن و كعبـه و      . به غير خدا قسم ياد كند سوگند نيست       و  ،  است
...3 
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اين كار را انجام بدهم مثالً دستم شكسته بايد، ايـن           اگر كسي بگويد كه اگر       -6
 .قسم نيست

. اگر كسي بعد از اين كه قسم خورد كلمه انشاء اهللا بگويد، ايـن قسـم نيسـت              -7
 . به خدا انشاء اهللا اين كار را انجام خواهم داد مثالً بگويد،

 :احكام كفاره قسم
شود  او كفاره الزم مي   بر   هر گاه كسي قسم به خدا خورد و بعد قسم را شكست،           

يـا  . ده نفر از فقراء را نهار و شام دهـد     برده را آزاد كند يا      ست كه   آن آن   ةو كفار 
قيمـت آن را پرداخـت       دو كيلو گندم يا چهار كيلـو جـو و يـا              يك از آنها  به هر   
 .1كند

 اگر براي يك موضوع چنـد مرتبـه قسـم يـاد كـرد و بعـداً سـوگند را                     :1مسئله  
گيـرد كـه      و كفاره قسـم بـه كسـاني تعلـق مـي           . في است شكست، يك كفاره كا   

 . ها جائز است گرفتن زكات بر آن
نمـايم و    اگر كسي سوگند يـاد كـرد كـه در ايـن منـزل سـكونت نمـي          :2مسئله  

 .استجا بودند، كفاره بر او الزم  اش در آن خودش خارج شد؛ ولي اثاثيه و خانواده
ني كه به تو اجـازه نـدادم نبايـد از    تا زما:  اگر كسي به عيال خود گفت     :3مسئله  

يعني . منزل خارج شوي اگر يك مرتبه اجازه داد، بعداً الزم است كه اجازه دهد             
 .هاي ديگر اجازه الزم نيست براي خروج
 : در گلستان آوردهشيخ سعدي

خـوردم و   كردم و بر عمر تلف كـرده تأسـف مـي           يك شب تامل ايام گذشته مي     
هـا مناسـب حـال خـود      سفتم و اين بيـت   ديده ميسنگ سراچه دل به الماس آب  
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بعد از تامل اين معني مصلحت چنان ديدم كه در نشيمن عزلت نشينم و . گفتم  مي
هاي پريشان بشـويم و مـن بعـد پريشـان             دامن صحبت فراهم چينم و دفتر از گفته       

 .نگويم
 زبان بريـده بگنجـي نشسـته صـم، بكـم       

 
 به از كسي كه نباشد زبانش اندر حكـم        

 
تا يكي از دوستان كه در كجاوه انيس من بود و در حجره جليس، برسم قديم از                
در درآمد، چندانكه نشاط مالعبت كرد و بساط مداعبت گسترد، جوابش نگفتم            

 :و سر از زانوي تعبد برنگرفتم رنجيده نگه كرد و گفت
ــت    ــار هس ــان گفت ــه امك ــت ك  كنون
ــردا چــو پيــك اجــل در رســد   كــه ف

 

ــرادر    بلطـــف و خوشـــيبگـــو اي بـ
 بحكـــم ضـــرورت زبـــان در كشـــي

 
 و صحبت قديم كه دم بر نيارم و قدم بر ندارم مگر آنگـه كـه               1بعزّت عظيم : گفتا

سخن گفته شود بعادت مالوف و طريق معروف كه آزردن دوستان جهل است و            
 سهل و خالف راه صواب است و نقض راي اولوااللباب، ذوالفقار 2كفّارت يمين
 . زبان سعدي در كامعلي در نيام و
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 :احكام ميراث
 تقسيم اموال متوفّي رعايـت نشـده        دردر هيچ قانوني غير از قوانين اسالم عدالت         

اش در طـول تـاريخ        بويژه ارث بردن زن هم مانند سـاير حقـوق اجتمـاعي           . است
هـا بـوده؛ ايـن محروميـت مخصوصـاً در مـورد             دستخوش تحوالت و دگرگـوني    

چنانچـه در اول آيـه      . تـر بـوده اسـت        متوفـايش زيـاد    زوجه نسبت به اموال شوهر    
 :نساء آمده كه سوره 19شريفه 

»ا اَيذِها الَّيءاَنَي نُما لَوكُ لَلُّحِا يسوا النِّثُرِ تَنْ اَمĤرْ كَءا لَهاً و...« 
ايد، براي شما روا نيست كه زنان را بر خالف ميلشان  اي كساني كه ايمان آورده«

 »...به ارث بريد 
براي شما حالل نيست كـه آنـان را از طريـق ارث بـراي خـويش گرفتـه و                : يعني

هايشـان    محبوس و مقيدشان گردانيد، با اين پندار كه شـما از خودشـان بـه نفـس                
كنند، لذا شما بايد  كردند و مي تر هستيد، چنانكه در اهل جاهليت چنين مي  ذيحق

ود و نيـز اي شـوهران بـراي شـما        بدانيد كه زن كااليي نيست كه به ارث برده شـ          
حالل نيست كه ايشان را منع كنيد از اين كه با ديگري غير از شما ازدواج كننـد                  

 از آن خـود سـازيد، يـا    -ميرنـد    هنگامي كه مـي    -تا با اين بتوانيد ميراث ايشان را      
بتوانيد از اين وسيله براي باز پس گرفتن مهـر ايشـان اسـتفاده كـرده و آنگـاه بـه                     

در اينجا قصد ما اين نيسـت كـه مسـئله ميـراث را كـه       . ازه ازدواج دهيد  ايشان اج 
بلكه بـه  . يك مسئله بسيار پيچيده و احتياج به يك كتاب فرايض دارد، بيان كنيم           

چند آيه قرآني و احاديثي كه در حق ميراث آمده اشاره خواهيم داشت تـا ذهـن     
 .مسئله ميراث آماده گردداهميت خوانندگان نسبت به 

 
 : سوره نساء آمد11نانچه در آيه كريمه چ
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»يصِوكُيفِ  اهللاُ م اَ ي كُدِلَوظِّ لُثْ مِ رِكَلذَّ لِ مثَنْاُ الْ حيـ  نِي ـ  نْاِ، فَ ـ  نِ نَّ كُ سĤء 
ـ لَ فَهداحِ وتانَ كَنْ اِ وكرَا تَا مثَلُ ثُنَّهلَ فَ نِيتَنَ اثْ قَوفَ ـ ا النِّه صفـ  و  اَ لِ
بولِّكُ لِ هِي احِ ود نْ مهم ا السدمِ س رَا تَ ملَ انَ كَ نْ اَ ك  لَه ولَّ نْاِ فَ د م نْكُ ي 
 نْ، مِسد السهِماُلِ فَهوخْه اِ لَانَ كَنْاِ، فَثُلُ الثُّهِماُلِ فَواهبه اَثَرِ و ودلَه ولَّ
بدِع صِ وهٍي ي صِوبِ ي ا اَ هودنٍي ءاب Ĥكُوم اَ و نَبĤُكُؤا تَ لَمدراَنَو يهـ  اَم  برَقْ
 .»اميكِماً حيلِ عانَ كَ اهللاَنَّ اِ اهللاِنَ مهضَيرِا فَعفْ نَمكُلَ

كند، مرد برابر سهم دو دختر  خداوند شما را در باره فرزندانتان سفارش مي    : يعني
، دو سـوم  است و اگر فرزندان ميت همه دختر باشـند و بـيش از دو دختـر بودنـد            

تركه براي آنان اسـت و اگـر يـك دختـر باشـد، نيمـي از اوسـت، اگـر مـرده را                       
 فرزندي باشد، پدر و مادر هر كدام يك ششم دارند و اگر او را فرزندي نباشد و

بـرد، اگـر او را        برند، مادر يك سوم به ارث مـي         پدر و مادر از او ارث مي      ) فقط(
وصـيتي كـه كـرده يـا     ) انجـام (ز پـس ا . برادري هست، يك ششم از مادر اوست  

شما چه دانيد كه پدرانتان يا پسرانتان كدامشـان بـراي           . پرداخت وامي كه داشته   (
اي از جانب خدا مقـرر شـده اسـت و             اين احكام بعنوان فريضه   . ترند  شما سودمند 

 .»خدا دانا و فرزانه است
بـه  ) پسـر (مرد  تقسيم ميراث   .  در بيان ميراث پسران و دختران است       1و اما اين آيه   

است؛ يعني اگر ميـت يـك پسـر و يـك دختـر داشـته              ) دختر(اندازه دو سهم زن   
برد و اگر ميتي يك پسر و دو دختر داشته  باشد، پسر دو برابر سهم دختر ارث مي       

شود و اگر يك پسر  باشد، نصف مال به پسر و نصف ديگر به دو دختر تقسيم مي  
اما پسـران   . رسد   يك ثلث به دختر مي     و يك دختر داشته باشد، دو ثلث به پسر و         

برند و ميراث پـدر و        عالوه بر آن در نبود دختران به طريق تعصيب نيز ميراث مي           

                                                           
١ -s��� » 9!�ه�� در»��
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ثمـن يعنـي يـك    ) زوجـه (مادر براي هر يك سدس يعني يك ششـم و بـراي زن      
 .هشتم، يا ربع يعني يك چهارم است و براي زوج نصف يا ربع در مال است

نداشـته باشـد و   ) پسـر (يعنـي مـرد   ) دختـران (ان باشـند  پس اگر اوالد ميت فقط زن     
و اگـر   ) دو ثلـث  ( باشند، سهم ايشان دوسوم تركه است      بيشترتعداد دختران دو يا     

 .رسد  دختر مانده باشد، نصف مال به وي ميفقط
همانطوريكه قبالً گفته شد سهم پسر دو برابر سهم دختر است؛ پس يك دختر بـا     

 در صـورت نهايتاً سهم يك دختـر     . گيرد   مي موجوديت پسر ثلث يعني يك سوم     
پـس كليـه دختـران كـه از يـك           . باشد  پسر از يك ثلث كم نمي     يك  موجوديت  

بيشتر باشند چه دو دختر باشند چه ده دختر در صورت نبـود پسـر دو ثلـث سـهم            
 ).ثلثان.(دنگير مي

اگر تنها يك دختر داشته باشد، نصف مال متروكه متوفي از آن اوست، اگر ميت 
رسد چه يكي   پسر داشته باشد، حكم آن اين است كه تمام ميراث به پسر ميفقط

 صـورت  سـه به هر حال آنچه كه مربـوط بـه آيـه فـوق اسـت بـه               . باشد چه بيشتر  
 :توان بيان كرد مي

 براي پدر و مادر ميت، از آنچه كه ميت ميراث گذاشته باشـد بـه                :صورت اول 
فرزند داشته باشد، سهم پدر ، ه دخترشرطي كه آن ميت فرزندي خواه پسر و خوا

است و باقي مانـده مـال بـين فرزنـدان او بـه              ) سدس(و مادر هر كدام يك ششم       
 .شود ترتيب سابق تقسيم مي

 .در صورت نداشتن پدر، جد او جانشين پدر خواهد بود: يادآوري
 باشـد، يـك ثلـث مـال     مانـده  ميت تنهـا پـدر و مـادر بجـا      از  اگر :صورت دوم 

 )عصبه محض.(رسد  مادر و دو ثلث باقي مانده، به پدر ميمتروكه به
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 اگر اين ميـت بـرادران يـا خـواهران مـادري و پـدري يـا بعضـي              :صورت سوم 
از مـال متروكـه بـه    ) سـدس (مادري داشته باشد، پس مادر ميت سهم يـك ششـم    

هـا كـه    بايد دانست كه تمام سهم. برد و الباقي مال از آن پدر خواهد بود        ارث مي 
يعني مال ميت نخست بـه  . شود د، بعد از اداي بدهي و وصيت ميت ادا مي       ذكر ش 

 بعد وصـيت  هاي او داده شود و كفن و دفن وي صرف شود، از بقيه مال به بدهي     
 مـوارد  طبـق    تركـه  اگر چيزي بماند باقيمانده      .شود  او از يك سوم مالش داده مي      

 . وارثان فوق تقسيم گرددينمذكور ب
حـديث   سهام مواريـث را فـرض گردانيـد، چنانچـه در             پس خداوند براي شما   

:  روايـت اسـت كـه فرمودنـد    )ص( از عباس رضي اهللا عنـه از پيغمبرخـدا       شريف
ــراي    « ــده ب ــد، و باقيمان ــد بدهي ــراي كســاني كــه نصــيب معينــي دارن ــراث را ب مي

 )6732: رواه البخاري. (»نزديكترين شخص مذكر باشد
 مـورث داناسـت، پـس در ايـن امـر            بدرستي كه خداي تعالي بـه احـوال ورثـه و          

مداخله نكنيد و به قسمتي كه خدا فرموده است پايبند باشيد؛ زيرا او به همه چيـز                 
 : سوره نساء آمده كه12آگاه و با حكمت است، و نيز در آيه شريفه 

»كُ لَ ونِ م صف رَا تَ  ماَ ك زوكُاجلَّنْ اِ م ملَّنْكُ ي نَّهلَ وـ نْاِ فَد ـ  لَانَ كَ نَّه 
لَوكُلَ فَ دالرُّ  مبمِ ع مِ نَكْرَا تَ م  ن بدِع صِ وهٍي ي ـ و ـ  بِ نَيصِ ا اَ هوـ د نٍي ـ  لَ و نَّه 
 نُم الـثُّ  نَّهلَ فَ دلَ و مكُ لَ انَ كَ نَاِ فَ دلَ و مكُلَّ    نْكُ ي م لَّ نْ اِ متُكْرَا تَ م مِ عبالرُّ
ـ  رانَ كَنْ اِ ونٍيدوا اَه بِ نَوصو تُ هٍيصِ و دِع ب نْ م متُكْرَا تَ ممِ ـ لٌج ي وثُر 
ـ  نْاِ فَ سدا الس مهنْ م دٍاحِ و لِّكٌلِ فَ تخْ اُ و اَ خٌه اَ لَ و هاَرَ ام وِ اَ هاللَكَ ا وانُ كَ
 نٍيدوا اَ هصي بِ و ي هٍيصِ و دِع ب نْ مِ ثِلُي الثُّ  فِ اءكَرَ شُ مه فَ ك ذلِ نْ مِ رَثَكْاَ
 .»ميلِ حميلِ ع اهللاُ و اهللاِنَ مهيصِ ورĤضَ مرَيغَ

اند، اگر فرزندي، از شماست و اگر فرزنـدي           نصف آنچه زنان شما وانهاده    : يعني
وصـيتي كـه    ) انجـام (انـد از شماسـت، پـس از           دارند يك چهارم آنچه واگذاشته    
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گذاريـد،     آنچه شـما وا مـي      وامي كه دارند، و يك چهارم     ) پرداخت(كنند يا     مي
اگر فرزندي نداريد، بهره زنان است و اگر فرزندي داريـد يـك هشـتم آنچـه وا                  

وامـي  ) پرداخـت (كنيد يـا      وصيتي كه مي  ) انجام(گذاريد از آنهاست، پس از        مي
اگر مردي يا زني، از باال و زير وارثي نـدارد، و بـرادري يـا خـواهري                  . كه داريد 

 از آنهاست و اگـر بـيش از ايـن باشـند، همـه در              دارد، يك ششم خاص هر يك     
كنـد يـا    وصيتي كه بـدون زيـان رسـانيدن مـي    ) انجام(پس از   . يك سوم شريكند  

 .سفارش خداست و خدا دانا و بردبار است. وامي كه دارد) پرداخت(
 )زوجين.(در اين آيت بيان ميراث براي شوهران است

نند، نصـف آن از آن شماسـت؛        ك  آنچه زنان شما از مال ترك مي      ! و اي شوهران  
و اگـر آن زنـان بـه    . اگر آن زنان مرده هيچ فرزندي از خود باقي نگذاشته باشـند      

 منظـور از فرزنـد شـامل فرزنـد فرزنـد هـم اطـالق         -طريق فرزندي داشـته باشـند     
رسـد؛ بعـد از اداي    شود، يك چهارم مال متروكه آن زنان مرده به شـوهر مـي       مي

 .وصيت و اداي بدهي ميت
كنند چه يك   زنان است يك چهارم آنچه راكه شوهران مرده از مال ترك ميبر

و ايـن در صـورتي      . انـد   زن باشد و چه بيشتر در همان ربع، يك چهـارم شـريك            
 .است كه آن شوهر فرزند نداشته باشد

فرزنـدي باشـد، يـك هشـتم از مـال متروكـه بـه ارث              ) شوهر(پس اگر براي شما   
 .وكه چه منقول باشد چه غير منقولمنظور از اموال متر. رسد مي

اي كـه از    اگر كسي بميرد و پدر و فرزندي نداشته باشد، و هر ارث برنده        :كالله
، او را كالله گويند؛ پس كاللـه نـامي اسـت هـم      باشدوي نه پدر ماند و نه فرزند     

 ).ارث برنده(براي وارث و هم براي مورث
 ميراث ببرند، و آن مرده در حـال  اگر مردي يا زني در حال كالله بميرد و از وي         

 منظور از برادر -كالله تنها يك برادر و يا يك خواهر از خود باقي گذاشته باشد        



 بيان احكام ميراثدر : بيست و دومبحث م
 

  »284صفحه « 

ــد   ــت مادرانـ ــا از جهـ ــواهر در اينجـ ــا خـ ــريك   -يـ ــادر شـ ــا در مـ ــي تنهـ  يعنـ
 پس براي آن يـك بـرادر يـا آن يـك خـواهر يـك ششـم از                     ؛)اخيافي(باشند  مي

 .رسد ميراث كالله سهم مي
 برادر يا خواهر اخيافي بيش از يك نفر باشـد بـراي همـه از مـرد يـا زن                     پس اگر 

 .رسد مرده در حال كالله يك ثلث ميراث مي
شود، بعـد      كه درصورت دوم ميراث داده مي      ثلث كه در صورت اول و       سدس

 .از انجام بدهي و اداي وصيت است
نـي بيشـتر از     در حاليكه ميت در وصيتش براي ورثه ضرر و زيان آرنده نباشـد يع             

 .يك سوم مال وصيت نكرده باشد
وصيتي را كه از طرف خداي تعالي سفارش شـده اسـت نگاهداريـد و آن را ادا                  

ــاه   . كنيــد ــه نيــات شــما در ســود و زيــان داناســت و بــه عقوبــت گن و خداونــد ب
گناهكاران بردبار است و به عقوبت گناهكاران عجله نكند و با توبه گنـاه ايشـان                

 .را ببخشد



 در بيان احكام رهن: مبحث بيست و سوم

  »285صفحه « 

 :حكام رهنا
 حبس كردن مالي داراي ارزش و قيمت در برابر حقّي كه گرفتنش از آن         :رهن

شـود و   و با ايجاب و قبول منعقد مي  ). طلب(مانند دين   . باشد  مال ممكن است مي   
شـود و   اگر رهن را در حالي كه جدا و خارج و متميز باشد تسليم كنـد الزم مـي                

 .باشد ميتخليه نيز تسليم است همچنانكه در بيع 
و مرتهن به پائين قيمت مال رهني و دين ضامن است پس اگر رهن هالك شـود               

شود و اگر قيمـت رهـن از ديـن بيشـتر              و قيمتش با دين برابر باشد دين ساقط مي        
و در صـورت كمتـر بـودن قيمـت          . باشد زيادي آن در دست مرتهن امانت است       

 ...1كند و  رهن از دين به مقدار خود ساقط مي
س مال متقوم بِحقّ يمكن اخذه منه كالّذِينَ و ينْعقِد بايجابٍ           هو حب 

و قَبولٍ و يلْزَم اِنْ سلِّم محوزاً مفرّغاً متميزاً و التَّجليه تسليم كَما فِـي               
ضَمِنَ بِاَقَلَّ مِنْ قِيم عِ ويهِتِالْبس ما سواءه و لَكه قَطَ  و من الدينِ فَلَو

قَطَ مِـن دينـهِ             هِو اِنْ كَانَ قيمتِ   دينُه   في اَقَلَّ سـ اكثر فالفضل امانه و 
 ...بقدره و 
و شرعاً عبارت از حبس كردن  . شود   لغتاً از روي اطالق به حبس گفته مي        :رهن

هون است يعني مالي كه قيمت داشته باشد براي حقّي كه اسـتيفاي آن حـق از               رم
 2آن مال ممكن باشد مانند وام

 .» اشتري من يهودي طعاماً اِلي اجلِ و رهنه درعه)ص(ي الخبر انَّ النبيو فِ« 
 از يهودي طعامي را بـا مهلـت خريـد و در           )ص(و در خبر آمده است كه پيامبر      « 

پس گرو داشتن آن جايز و مشروع اسـت و      . مقابل آن زره خود را گرو گذاشت      
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ر قرآن مجيد در سـوره      بر جايز بودن آن اجماع اتفاق نظر دارند به جهت آنكه د           
 . آمده است283/ بقره 
 »...ٌ  و اِنْ كُنْتُم علي سفَرٍ و لَم تَجِدوا كاتِبا فَرِهنٌ مقْبوضَه« 
 »...و اگر در سفر بوديد و نويسنده نيافتيد، پس بايد رهني بگيريد « 

) رتهنمـ (بـه طلبكـار     ) راهـن (اي است كه بـدهكار        بنابراين رهن عبارت از وثيقه    
دهد كه هر گاه پس از سررسيد معين، وام خـود را اداء نكنـد طلبكـار بتوانـد                     مي

آن هنگـام كـه مـرتهن از راهـن ديـن         . حقّ خويش را از مورد رهن بدست آورد       
خود را طلب كنـد، و راهـن از اداي ديـن خـودداري كنـد قاضـي مـرتهن را بـه                       

آن عقد واقع شده است اگرچه در غير آن شهري كه در (احضار رهن امر فرمايد 
قاضي راهـن   . پس از آنكه مرتهن رهن را به قاضي تسليم كرد         ) طلب كرده باشد  

را به اداي دين امر كند وقتي كه راهن دين را به مرتهن تسـليم كـرد مـرتهن نيـز                     
هـون اداء   ررهن را به راهن برگرداند و اگر دين او را اداء نكند مديون از شيء م               

 .خواهد شد
 .1 رهن بايد به مسائل زير توجه كرددر باب احكام

گردد و به قبض مرهون تمام و   عقد رهن به ايجاب و قبول منعقد و متحقّق مي-1
 .شود كامل مي

 عقد رهن صحيح نيست مگر به مقابل ديني كه في الحال واجـب اسـت زيـرا                  -2
 و اسـتيفا فـرع وجـوب        2كه مقتضاي عقد رهن ثبوت قبضه است به جهت اسـتيفا          

 .ي اول دين واجب گردد تا استيفا الزم آيداست يعن
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 و دين مرتهن اگر در دست مرتهن تلف شود قيمت آن و دين مرتهن هـر دو                   -3
شود و اگـر قيمـت آن از ديـن كمتـر            برابر باشد در اين صورت دين او ساقط مي        

باشد پس دين مـرتهن بـه قـدر قيمـت آن سـاقط خواهـد شـد و بـاقي را خواهـد             
 .گرفت

ست كه دين خود را از راهن مطالبه كنـد و وي را بـه جهـت ديـن          بر مرتهن ا   -4
پـس اگـر   . خود حبس كند زيرا كه حق وي باقي است و حبس جزاي ظلم است      
نمايـد او را   براي قاضي معلوم شود كـه راهـن در اداي ديـن درنـگ و حيلـه مـي           

 .حبس خواهد كرد

و را كه مرهون   هر گاه مرتهن دين خود را طلب كند بايد كه قاضي امر كند ا              -5
 .ي مرتهن به جهت استيفاست را حاضر كند زيرا كه مرهون در قبضه

شود كه مرهـون را بـه     هر گاه راهن جميع دين را اداء كند به مرتهن گفته مي            -6
 .راهن برگرداند زيرا كه مانع آن زائل شد و حق به حقدار رسيد

 راهن از مرتهن     اگر بعد از اداي دين، مرهون در دست مرتهن تلف شود پس            -7
 .آنچه داده است خواهد گرفت

شود مگر وقتي كه مرتهن مرهـون را بـه راهـن بـه طريـق           عقد رهن باطل نمي    -8
 .فسخ باز پس دهد

 براي مرتهن شايسته نيست كه مرهون را بفروشد مگر به امر راهن و نيز بـراي                 -9
ا براي مرتهن مرتهن شايسته نيست كه مرهون را به اجاره دهد يا عاريت دهد، زير

شود منتهـي     باشد اما عقد رهن به سبب تعدي باطل نمي          استفاده از رهن جايز نمي    
 .شود ضمان ن الزم مي

  اگر مرتهن در مرهون تعدي كند جميع قيمت آن را همـان ضـامن خواهـد                  -10
داد مانند ضمان غصب پس بر مرتهن برگرداندن زائد بر دين واجب اسـت زيـرا                
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قدار دين است امانت است و اگر كسي در امانت تعدي كنـد    آنچه كه زياده از م    
 .آيد ضمان الزم مي

ها صـحيح نيسـت يعنـي اگـر مـالي را در دسـت         گرو داشتن در مقابل امانت -11
 گرو داشتن به مقابله امانـت        كسي امانت سپارد و به مقابل آن از وي گرو بگيرد،          

 .باشد يز نميهمچون وديعت و عاريت و مال مضاربت و مال شركت جا

 . گرو داشتن در مقابل بنده كه جنايت كرده است جايز نيست-12

ي اوست گـرو دارد و نيـز بـه      اگر پدر متاع پسر را در مقابل ديني كه بر ذمه          -13
مقابل ديني كه بر صغير است يعني در مقابل هـر دو ديـن جـايز اسـت بـه جهـت              

 .شامل بودن آن بر هر دو امر كه آن هر دو جايز است

 را بـه    2 و مـوزون     1و يـا اشـياء مكيـل      ) طال و نقره  (  اگر كسي درهم و دينار        -14
شـود پـس      زيرا كه استيفاي دين از اين چيزها متحقّـق مـي          . رهن دهد جايز است   
 .قابل گرو داشتن است

 اگر كسي يك چيز معين را به دست دو كس به مقابل دين هر يك از آنهـا             -15
ز است و در اين صورت آن چيـز تمـامي در دسـت             ي راهن گرو كند جاي      بر ذمه 

 .شود هر يك از آن دو كس گرو مي

 اگر راهن و مرتهن بر نهادن مرهون در دست عادلي اتّفاق نمايند بـه جهـت                 -16
 . آن برسد وكيل كند پس اين وكالت جايز است3اداي دين وقتي كه ميعاد
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ت اوست از فروختن   اگر ميعاد داراي دين برسد و وكيلي كه مرهون در دس-17
آن امتناع كند و حال آنكه راهن غايب است بايـد كـه قاضـي وكيـل مـذكور را                   

 .جبر كند تا آن را بفروشد يعني او را حبس كند

چونكـه بـر   . جـايز نيسـت  ) رهـن (  براي اجرت سرود و نوحـه گـرو گـرفتن     -18
 .شود هالك آن ضمان الزم نمي
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 :احكام اجاره
منفعتـي معلـوم در برابـر       ) خريـد و فـروش    (ت ازبيع    اجاره در لغت، عبار    :اجاره

عبارت از عقديكه بر روي منفعت در برابر عـوض          :  در شرع  -اُجرتي معلوم است  
اُجـرت اجيـر را پـيش از آنكـه          :  فرمودنـد  )ص(پيغمبر اگرم . گيرد  معلوم قرار مي  

 .عرق پيشانيش خشك شود بپردازيد
باشـد و نفـع را    ين مياز دين يا ع در برابر عوضي، چنين      اجاره معامله نفعي معلوم   

نيز بايد با ذكر مدت اگر چه دراز مدت باشد معلوم كرد لـيكن در امـوال وقفـي                   
بيش از سه سال صحيح نيست و همچنين با ذكر عمل نيز بايد نفع را معلـوم كـرد               

نقل اين شيء به آن مكـان و اجـرت   : مانند صباغي البسه و يا با اشاره كردن مانند      
بـا شـرط   ) يعني پـيش پرداخـت كـردن   (شود بلكه با تعجيل آن       ب نمي عقود واج 

پـس اجـرت   . شـود  تعجيل و يا با استيفاي نفع و يا با تمكّن براي انتفاع واجب مي          
 1...گردد و  در برابر سرايي كه قبض شده و ليكن اسكان در آن نباشد واجب مي

و يعلَم النَّفْع بِذكر الْمده هي بيع نَفْعٍ معلومٍ بِعوضٍ كَذا دينٍ اَو عينٍ  
و اِن طَالَت لكن في الوقْفِ ال تَصِح فَوقَ ثَالثَ سِـنِينَ و بِـذكرالْعملِ    
كِصبغ ثَوبٍ و بِاشارهٍ كَنَقْلِ هذا اِلي ثَمه و ال تَجب االجره بِالعقْدِ بلْ              

نِ مِنْه فَتَجِب لِدارٍ قُبضَت     بتعجيلها اَو شرطه او باستيفاء النَّفْعِ او التَّمكُّ       
 ...و لَم يسكُنْها و 
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 .1در باب احكام اجاره بايد به مسائل زير توجه كرد
 در عقد اجاره بايد منفعت و اجرت معلوم و مشخص باشد اگر در عقد اجاره                -1

؛ اگـر   )ص( پيغمبر اكـرم   حديث شريف منفعت و اجرت معلوم نباشد به جهت        
ره كند بايد او  را با اجـرت آن مطلـع سـازد، در غيـر ايـن                   شخصي اجيري را اجا   

 .صورت آن اجاره صحيح نخواهد بود
شود جايز است كه در اجـاره اجـرت گـردد              آنچه كه در بيع قيمت كرده مي       -2

 .شود  قياس كرده مي2زيرا اجرت ثمن منفعت است پس اجرت آن بر ثمن مبيع

نـه بـه جهـت سـكونت و اجـاره            منفعت گاهي به بيان مدت اجاره گـرفتن خا         -3
شود عقد اجـاره بـر        شود پس صحيح مي     گرفتن زمين به جهت زراعت معلوم مي      

گـردد   مدت معلومه هر مدتي كه باشد به جهت آنكه هـر گـاه مـدت معلـوم مـي              
 .شود مقدار منفعت در آن مدت نيز معلوم مي

اط در اين شود مانند اجير نمودن رختشوي و خي    عقد اجاره گاهي بر عمل مي      -4
صورت الزم است كه عمل معلوم باشد و اين در اجيـر مشـترك اسـت و گـاهي              
عقد اجاره نيز منفعت است چنانچه در اجير خاص، در اين صورت بيان وقت آن             

 .الزم و ضروري است

شود چنانچـه      بايد دانست كه منفعت گاهي به سبب تعيين و اشارت معلوم مي            -5
به سبب . كه مثالً اين گندم را به مكان معلوم ببردشخصي كسي را اجير كند تا اين   

آنكه هر گاه ديد چيز منقول را و مكاني را كه به آنجا خواهد برد منفعت معلـوم                  
 .و مشخص خواهد شد پس عقد صحيح خواهد بود
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شود چون منفعـت معلـوم در حكـم موجـود              اجرت به مجرد عقد واجب نمي      -6
كور باشد و دليل علماي مـا ايـن اسـت     است پس بايد چيزي در مقابل منفعت مذ       

 .شود كه عقد اجاره لحظه به لحظه به حسب حدوث منفعت منعقد مي

 از مسـتأجر  1اي را اجاره گرفت پس شايسته است كه موجر  اگر شخصي خانه  -7
اجرت هر روزه را به جهت آنكه منفعت هر روزه مقصود است طلب كند و بايد                

باشد پس مـوجر اجـرت آن را طلـب خواهـد     مستأجر در وفاي به عهد ثابت قدم  
مـثالً  . كرد مگر اينكه در عقد اجاره، وقت استحقاق اجرت را بيـان نمـوده باشـد               

گفته باشد كه اجرت آن را در نصف فالن ماه خواهد داد يا بعد از سـپري شـدن                 
 . است2ي تأجيل ماه خواهد داد، چه اين به منزله

 آرد بـه يـك   4 او به حسـاب يـك قفيـز      را به اجاره گرفت تا     3 اگر كسي خباز   -8
درهم در خانه نان بپزد پس اجير مذكور تا زمانيكه نـان را از تنـور بيـرون نيـاورد      

كه نـان از تنـور بيـرون نيامـده            شود چونكه عمل وي تا زماني       مستحق اجرت نمي  
و اگر نان را قبل از اينكه از تنور بيرون بياورد بسوزد و يا بـه جهـت                  . ناتمام است 

و اگـر بعـد از   . شـود   آن پيش از تبديل شدن به نـان مسـتحق اجـرت نمـي     هالك
بيرون آوردن از تنور بدون دخالت عمل وي سوخت و يـا هـالك شـد مسـتحق                  

 .گرفتن اجرت خواهد بود

 اجاره گرفتن و دكان براي سكونت جايز است اگر چه بيان نكنـد كـه در آن              -9
پـس عقـد مـذكور      . يسـت چه عملي خواهد نمود چون سكونت در آن متفاوت ن         

 .صحيح خواهد بود
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  اجاره گرفتن زمين به جهت زراعت كه در آن زراعت كند جايز است چـه    -10
 . است2 و معتاد1در اين اجاره منفعت مقصود مورد نظر بوده متعارف

ي زمين زراعي اگر ذكر ننمايد كه چه چيزي زراعت خواهد              در عقد اجاره   -11
شود تا موجـب       براي زراعت اجاره گرفته مي     شود چونكه زمين    كرد صحيح نمي  

نزاع طرفين نگردد و يا اينكه موجر بگويد اين زمين را به مستأجر اجـاره دادم بـه       
اين شرط كه زراعت كند در آن هر چه خواهـد و بـدين جهـت هـر گـاه مـوجر            

 .گردد  كرد آنچه كه سبب نزاع خواهد بود مرتفع مي3مستأجر را مختار

 خالي را اجاره كند تا بنا كند يا در آن درخت نشاند جـايز                 اگر كسي زمين    -12
چه اين منفعت مقصود از زمين اسـت و بعـد از آن هـر گـاه مـدت اجـاره                     . است

 شد بر مستأجر الزم است كه بنا و يا درخت را بركند و زمـين را تسـليم                   4منقضي
 .نمايد

اسـت چـه ايـن     به جهت سواري و يا به جهت باربردراي جايز 5  اجاره ستور   -13
اگـر در عقـد سـواري مطلـق ذكـر شـود مسـتأجر            . منفعت معهود و معلـوم اسـت      

تواند هر كه را خواهد بر آن سوار كند و اما در عقد ذكر شود كه خود بر آن           مي
تواند بر آن سوار كند به جهت آنكه در اصل عقد       سوار شود پس ديگري را نمي     

 .همين مراد بوده است

 به كسي اجاره داد به اين شرط كه فالني بر آن سـوار         اگر شخصي ستور را     -14
شود يا اجاره داد جامه را بـه ايـن شـرط كـه ايـن را فالنـي بپوشـد اگـر مسـتأجر            

ي مذكور را بر غير فالن  مذكور بر ستور مذكور غير فالن را سوار كرد و يا جامه   
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 پوشاند و ستور يا جامه هالك شد پس ضامن آن خواهد بـود چونكـه از جانـب                 
 .مستأجر تعدي و تجاوز صورت گرفته است

  اگر شخصي زميني را براي كاشت گندم اجاره گرفت ولي به جـاي گنـدم           -15
شود چونكه زمين به سـبب         كاشت پس او به جهت نقصان زمين ضامن مي         1رطبه

هـاي آن در زمـين زيـاده منتشـر            كاشتن رطبه نيـاز بيشـتري بـه آب دارد و ريشـه            
 .ل مستأجر مخالف عقد با موجر اقدام نموده استگردد پس با اين عم مي

  اگر شخصي پارچه را به خياط داد تا بـراي وي پيـراهن را بـه يـك درهـم                       -16
دوخت پس شخص مذكور مختار است اگر خواهد         2بدوزد و او به جاي آن قباء      

از خياط مذكور تاوان بگيرد يعني قيمت پارچه را و اگر خواهـد قبـا را بگيـرد و                   
 .ثل قبا را به خياط بپردازداجرت م

  3شود همچنانكه به سبب شرط فاسد بيع   اجاره به سبب شرط فاسد، فاسد مي-17
ي بيع است لهذا عقد اجـاره ماننـد    شود، چونكه در سبب، اجاره به منزله      فاسد مي 
 .شود و فسخ نموده مي 4بيع اقاله

 گرفت يعني به اين  اي را به حساب هر ماه به درهم اجاره            اگر شخصي خانه    -18
حساب كه در هر ماه يك درهم خواهد داد پس اين عقـد در يـك مـاه صـحيح                    

هـاي معلومـه را ذكـر     ي مـاه  كـه همـه   ها فاسد است مگر وقتي   است و در باقي ماه    
 .ها جايز خواهد بود نمايد كه در اين هنگام براي همه ماه
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گرفـت جـائز اسـت    اي را تا يك سال به ده درهم اجـاره       اگر شخصي خانه    -19
اگر چه قسط هر ماه را ذكر نكرده باشد به جهت آنكه مدت اجاره بدون تقسـيم                 

 .ي يك ماه خواهد بود پس مانند اجاره. معلوم است

اجاره گرفتن به جهت اذان و حج و امامت و تعلـيم            ) رح(  در نزد علماي ما       -20
وص بـه ملّـت     قرآن و فقه جايز نيست و قاعده اين است كه هر طاعتي كه مخصـ              

 .اسالم است اجاره گرفتن بر آن جايز نيست

 به جهت دادن شير به اجرت معلوم جايز است بـه جهـت              1  اجير گرفتن دايه    -21
اگر شير دهند آنها فرزندان شما را پس شما         «آنكه در قرآن كريم آمده است كه        

بـه  و نيز اجير گرفتن دايـه بـه جهـت دادن شـير بـه صـغير                  . »به آنها اجرت بدهيد   
جـايز اسـت و     ) رح( نزد ابي حنيفه   2از روي استحسان  ... عوض كسوت و طعام و      

 .جايز نيست به جهت آنكه اجرت مجهول است) رح(اند در نزد صاحبين گفته

اي را اجاره گرفت پس در آن لحظـه بـه لحظـه عيبـي را                    اگر شخصي خانه    -22
منـافع واقـع    رسد هر چنـد عقـد بـر           يافت كه از سكونت در آن به وي آسيب مي         

 .شده است آن را فسخ نمايد اگرچه بعد از قبض خانه هم باشد

 4 و مـديون 3اي را اجاره دهد و بعـد از آن مفلـس       اگر شخصي دكان يا خانه     -23
به ديني كه نتواند از اداي آن برآيد مگر از بهاي دكان يا خانه مذكور پس                . شود

هـت اداي ديـن بفروشـد،    قاضي عقد اجاره فسخ كند و آن دكان و خانه را بـه ج          
 .رسد زيرا در باقي گذاشتن عقد مذكور ضرر و زيان زائد به موجر مي
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